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هرمع فراعم  رارسا و  ماکحا ، اب  ییانشآ 

باتک تاصخشم 

 - 1352 هبزور ، ییاضرتکرب ، هسانشرس : 
. ییاضرتکرب هبزور  نازومآشناد /) هژیو  : ) هرمع فراعم  رارسا و  ماکحا ، اب  ییانشآ  روآدیدپ :  مان  ناونع و 

.1387 رعشم ، نارهت : رشن :  تاصخشم 
. مس 5/19×9 143 ص . يرهاظ :  تاصخشم 

لایر 8-145-540-964-978:  8000 کباش : 
اپیف یسیون :  تسرهف  تیعضو 

. جح عوضوم : 
. هرمع جح  عوضوم : 

. هکم يدوعس --  ناتسبرع  یمالسا --  ياههاگترایز  عوضوم : 
. هنیدم يدوعس --  ناتسبرع  یمالسا --  ياههاگترایز  عوضوم : 

. يدوعس ناتسبرع  عوضوم : 
BP188/8/ب4آ5 1387 هرگنک :  يدنب  هدر 

297/357 ییوید :  يدنب  هدر 
1319558 یلم :  یسانشباتک  هرامش 

ص:1

هرمع رفس  بادآ  لوا : شخب 

هراشا
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ص:2
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ص:3
. تسا یسانشادخ  سالک  هرود  کی  تسا و  مالسا  یعامتجا  یسایس و  يدابع ، ياههمانرب  نیرت  هوکشاب  زا  هرمع »  » و جح » »

. دوشیم ناهانگ  ندش  هدیشخب  ثعاب  دنکیم و  همیب  يرادن  رقف و  زا  ار  ناسنا  جح  رفس 
خـساپ توعد  نیا  هب  نانآ  هدرک و  توعد  ار  ناشیا  دـنوادخ  دـنیادخ . ناـنامهیم  نارازگهرمع ، ناـیجاح و  : » دـندومرف ص )  ) ادـخ ربماـیپ 

.« تسا هدرک  ناشیاطع  وا  دنا و  هتشاد  يا  هتساوخ  دنوادخ  زا  دناهداد و  تبثم 
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4 ص :
میدمآ  يدناتس ، ار  لد  میدمآ  يدناوخ ، وت  بر ، ای 

میدمآ  يدناشن ، لد  رب  ار  هبعک  يالو  قشع و 
میدمآ  نایوگ  کیبل  ناج  ار ز  تیادن  برای 

میدمآ  میدنامن ، دوخ  رد  میدمآ  میدناسر ، ار  ناج 
«(1)  » میدمآ میدناکت ، اجکی  یگتسباو  ره  ار ز  لد 

زا شیپ  یـسک  رگا  تسه ». وا  اب  جح  تینارون  هدرکن ، هدولآ  هانگ  هب  ار  شدوخ  هک  ینامز  ات  رازگجـح  : » دـناهدومرف زین  ع )  ) قداص ماما 
زاب شراید  هب  یقالخا  یحور و  لّوحت  اب  دراذگیم و  ریثأت  وا  رب  رفس  نیا  درازگب ، جح  هناهاگآ  دنک و  كاپ  اهیگدولآ  زا  ار  دوخ  رفس ،

. ددرگیم

. یثدحم داوج  داتسا  زا  رعش  . 1 - 1
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5 ص :

قوقح يادا 

دوخ هفیظو  هب  هدرک و  یهاتوک  اجک  رد  هک  میزادنیب  دوخ  هتـشذگ  ياهراک  لامعا و  هب  یهاگن  دـیاب  رفـس ، راب  نتـسب  تکرح و  زا  شیپ 
ار نآ  دـیاب  هک  هدـش  اضق »  » ام زا  میا و  هدادـن  ماجنا  ار  ادـخ  روتـسد  تدابع و  مادـک  تسا ؟ تسرد  ناـمراک  ياـجک  میا و  هدرکن  لـمع 

يا هیاسمه  یتسود ، رگا  مینادرگرب . يو  هب  ار  نآ  تسین ، یـضار  وا  تسام و  دزن  ياهیاسمه  ای  یتسود  زا  یلام  رگا  مینک . اـضق  ناربج و 
ردـپ و صوصخ  هب  ردارب و  رهاوخ ، تیاضر  میهاوخب . تیلالح  يو  زا  تسا ، تحاران  روخلد و  ام  زا  یمّلعم  مظان و  ای  یـشیوخ و  موق و 

. مینز هسوب  تبحم  رهم و  اب  ناشناتسد ، رب  مینک و  بلج  ار  ردام 
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6 ص :
یبوخ يونعم ، رفس  نیا  رد  دهد و  رارق  نارازگزامن  رامش  رد  ار  ام  هک  میهاوخب  دنوادخ  زا  هدروآ ، اج  هب  زامن  تعکر  ود  رفـس ، زاغآ  رد 

. دتسرف ورف  ام  رب  ار  شیاه  ییامنهار  اه و  تیاده  اه و 
!« مینک اعد  همه  يارب  ماگنه  نآ  سپ  تسا ، اعد  هظحل  نیرتهب  هظحل ، نآ  دنکشیم و  اهلد  یظفاحادخ ، ماگنه 

. میناوخب « (1) « » یسرکلا هیآ  ، » دوخ ینارگن  عفر  يارب  مینک و  زاغآ  هقدص  اب  ار  رفس 

ترفاسم قالخا 

. تسا نارفسمه  اب  ترشاعم  بادآ  قالخا و  تیاعر  زین  بوخ و  رفسمه  باختنا  رفس ، رد  مهم  رایسب  تامیمصت  اهراک و  زا 
: زا دناترابع  تسا ، يرورض  رایسب  رفس  رد  اهنآ  تیاعر  هک  ییاهراک  زا 

.« دیاین ام  اب  دراد ، دب  راتفر  نارفسمه  اب  هک  یسک  : » دومرف ص )  ) ربمایپ یگنهامه ؛» مظن و  . » 1

. دنیوگ یسرکلا  هیآ  ار  هرقب  هروس  ات 25 ع  تایآ 255  - 1
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7 ص :
.« نک دروخرب  تناردارب  اب  هداشگ  هرهچ  اب  : » هک تسا  ص )  ) ربمایپ هدومرف  قلخ ؛» نسح  . » 2

وغل و ییوگهدوهیب ، زا  زیهرپ  ارادـم و  شزاس ، یناـبرهم ، ینمادـکاپ ، عضاوت ، تشذـگ ، هلـصوح ، ربص ، ِنتـشاد  قلُخ ، نسح  قیداـصم  زا 
 .... تسا و تبیغ 

. دیدرگ دنمهرهب  نانآ  براجت  زا  ات  دینک  تروشم  ياهلأسم  ره  رد  ناوراک  نالوؤسم  نایبرم و  اب  تروشم ؛» . » 3
.« تسا ناطیش  ياهراک   ] زا باتش  هلجع و  تسا و  ادخ  بناج  زا  اهراک ، رد  شمارآ  : » ددومرف ص )  ) ربمایپ باتش ؛» هلجع و  زا  زیهرپ  . » 4

رد دراد و  باوث  شاداپ و  نمؤم ، ردارب  اب  ندرک  دروخرب  ور  هدـنخ  : » دومرف ع )  ) رقاب ماما  نارفـسمه ؛» ناـهارمه و  اـب  ندوب  ورهدـنخ  . » 5
.« تسین نارگید  ندنادنخ  ندرک و  داش  زا  رتهب  یشتسرپ  تدابع و  دنوادخ  دزن 

رتالاب رترب و  وا ، رانک  رد  وت  نتسشن  : » دندومرف دوب ، هدش  رامیب  هنیدم  رد  شتسود  هک  یـسک  هب  ع )  ) قداص ماما  نارگید ؛» هب  تمدخ  . » 6
.« تسا دجسم  رد  ندناوخ  زامن  زا 
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8 ص :
رکذت و اب  ای  دندیشوپ و  یم  مشچ  نارگید  ياهاطخ  اهشزغل و  زا  هک  دوب  نآ  تیب : لها  هریس  اهاطخ ؛» اهشزغل و  زا  یـشوپ  مشچ  (. » (ع

. دندرکیم شحالصا  ییامنهار ،
؛» رفس ياهیتخس  تالکشم و  ربارب  رد  يرابدرب  ربص و  . » 8

دیآیم ریرح  نالیغم ، ياهراخ  هک  طاشن  هب  مدناود  یم  نانچ  هبعک  لامج 
تارطاخ اه و  هظحل  مامت  هک  تسا  مولعم  دیآ و  شیپ  ام  يارب  رابکی  اهنت  یناوج  نارود  رد  يرفس  نینچ  دیاش  هرطاخ ؛» نتـشون  (. » (ص

، مینیبیم هک  ییاههنحـص  زا  مینک و  هیهت  راگدـنام  يراـگدای  رفـس ، نیا  زا  هک  تـسا  بوـخ  هـچ  سپ  دوـب ؛ دـهاوخ  اـم  اـب  هراوـمه  نآ ،
، ناتـساد میراد ، رفـس  نیا  رد  هک  یـساسحا  راثآ و  اهناکم ، تیعـضو  مینک ، یم  دروخرب  اهنآ  اب  هک  یندـنامدای  هب  هدـنزومآ و  ياههتکن 

. دننادب دنناوخب و  زین  نارگید  ات  میراگنب  ار  همه  ناناملسم و ...  تیعضو  لیلحت 
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ص:9
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ص:10

ناتسبرع اب  ییانشآ  مود : شخب 

ییایفارغج تیعقوم 

راهچ تسیب و  نویلیم و  ود  دراد و  رارق  هنایمرواخ  کیژتارتسا  یـشیجلا و  قوس  هقطنم  رد  هک  تسایـسآ  هراق  ياهروشک  وزج  ناتـسبرع ،
، رطق نیرحب ، تیوک ، اب  قرـش  زا  نامع ، نمی و  اـب  بونج  زا  قارع ، ندرا و  اـب  لامـش  زا  دراد . تحاـسم  عبرم  رتمولیک  ( 2240000  ) رازه

. دوشیم دودحم  خرس  يایرد  هب  برغ  زا  تسا و  زرم  مه  سراف  جیلخ  تاراما و 

اوه بآ و 

نیا رد  تسا . لدـتعم  ناتـسمز  رد  مرگ و  رایـسب  ناتـسبات  رد  ناتـسبرع  ياوه  تسایند . قطانم  نیرتمرگ  نیرتکـشخ و  زا  ناتـسبرع  روشک 
. تسا مک  رایسب  زین  یگدنراب  درادن و  دوجو  یمئاد  هناخدور  کی  یتح  روشک 
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ص:11

روشک نیا  مهم  ياهرهش  تختیاپ و 

رهـش هدـج ، زا  سپ  تسا و  روشک  نیا  یـسایس  رهـش  نیرتمهم  قباس ) تختیاپ   ) هدـج ضایر ، زا  سپ  تسا . ضایر » ، » ناتـسبرع تختیاپ 
. دراد رارق  یسایس  تیمها  زا  موس  هجرد  رد  فئاط ،» »

: زا دناترابع  روشک  نیا  رگید  مهم  ياهرهش 
. دنروشک نیا  یبهذم  مهم  ياهرهش  زا  هک  هنیدم ،»  » و هکم » »

. دنشاب یم  نآ  يراجت  یتعنص و  مهم  ياهرهش  زا  هدج »  » و عبنی » «، » لیبج «، » مامد »

. دنور یم  رامش  هب  يزرواشک  مهم  ياهرهش  زا  هک  كوبت »  » و هدیرب » «، » فئاط  » و
يروشک  تامیسقت 

دناترابع قطانم  نیا  ددرگیم . بصن  هاشداپ  مکح  هب  يریما  ناتسا ،)  ) هقطنم ره  رد  تسا و  هدش  میسقت  ناتسا  ای  هقطنم  هدزیس  هب  ناتسبرع 
: زا
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12 ص :
فوج 12. . 11 نارجن ، . 10 ریسع ، . 9 هحابلا ، . 8 كوبت ، . 7 میصقلا ، . 6 لئاح ، . 5 هرونم ، هنیدم  . 4 همرکم ، هکم  . 3 هیقرش ، . 2 ضایر ، . 1

. یلامشلا دودحلا  . 13 نازیج ،

تیعمج

دنتسه یجراخ  رفن  نویلیم  شـش  یموب و  نویلیم  هدزناش  دادعت ، نیا  زا  هک  تسا  رفن  ( 22000000  ) نویلیم ود  تسیب و  ناتسبرع  تیعمج 
. دناهدمآ روشک  نیا  هب  راک  يارب  هک 

. دنانکاس « (1) « » هنیدم  » و نارهظ ،» «، » فیطق «، » ءاسحا  » قطانم رد  نانآ ، رتشیب  هک  دراد  هعیش  نویلیم  مین  کی و  دودح  ناتسبرع ،

لوپ تعاس و  میوقت ،

. تسا يرمق  يرجه  ياههام  ساسا  رب  ناتسبرع  یمسر  میوقت 

بانج هنیدم  نایعیش  ربهر  دنراد . تنوکس  هلواخن » هقطنم « رد  هنیدم  نایعیـش  زا  یخرب  دننکیم ؛ یگدنز  هعیـش  رازه  هنیدم 30  رد  . 1 - 1
ءاشع برغم و  تعامج  زامن  هدعو  کیروضح  ددرگ . یم  رازگرب  نایعیش  هب  قلعتمرجم  رد  تعامج  ياهزامن  تسا و  يرْمَع  خیـش  ياقآ 

. دوب دهاوخ  یندنام  دای  هب  ياهرطاخ  ناکم  نآ  رد 
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یـس ناتـسمز  زییاپ و  رد  ناریا  اب  ناتـسبرع  تعاس  فـالتخا  بیترت  نیا  هب  تسا ؛ چـیونیرگ »  » زا رتولج  تعاـس  هس  روشک ، نیا  رد  ناـمز 

. تسا هقیقد  یس  تعاس و  کی  اهتعاس ) ندیشک  ولج  تلع  هب   ) ناتسبات راهب و  رد  هقیقد و 
تبون ود  رد  اه  کناب  صاخ و  ياههسـسؤم  اهتکرـش و  رتشیب  نانکراک  هتبلا  تسا ؛  14 ات 30 /  7 زا 30 / یتلود  زکارم  رتشیب  راک  تعاـس 

. دوشیم لیطعت  يراجت  یتلود و  ياهناکم  همه  زامن ، يرازگرب  ماگنه  همه ، نیا  اب  دننکیم ؛ راک  ات 19  رصع 16  ات 13 و  زا 8  حبص 
نآ جیار  ياههکس  دشاب و  یم  یلایر  200 و 500  ، 100 ، 50 ، 20 روشک 10 ، نیا  جیار  ياهسانکسا  تسا . لایر » ، » ناتـسبرع لوپ  دحاو 

«(1) هلله 25 و 50  ، 10
. تسا یلایر  کی  و 

. تسا ناریا  ناموت  ربارب 250  يدوعس  لایر  ره  يدوعس و  لایر   3 ربارب 75 / اکیرمآ  رالد  کی  نونکا ،

. تسا هلله  ربارب 100  ناتسبرع  لایر  ره  . 1 - 1
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موسر بادآ و 

: دوشیم هراشا  اهنآ  زا  یخرب  هب  نونکا  تسا ؛ یمالسا  ياهلیبق و  ياهتنس  زا  ياهتخیمآ  روشک  نیا  موسر  بادآ و 
. دننکیم هدافتسا  دیفس  ای  زمرق  راد  طخ  هچراپ  زا  رس ، ندناشوپ  يارب  دنشوپیم و  « (1)  » دنلب دیفس  سابل  رتشیب  نادرم ، - 

. دنچیپ یم  « (3)  » یکشم ياهقلح  دوخ ، شوپرس  يور  مدرم  هیقب  « (2)  » یبهذم ياملع  زج  - 
. دنربیم راک  هب  زین  هدیس »  » و دیس »  » دننام یظافلا  دننز و  یم  ادص  کچوک  مان  اب  ار  رگیدکی  مدرم ، - 

یبدا یب  مالـس ، نودب  یناکم  ره  هب  دورو  هک  ياهنوگهب  دوشیم ؛ هدرمـش  بجاو  نآ  هب  خـساپ  مزال و  وشک  نیا  مدرم  دزن  ندرک  مالـس  - 
. دوشیم یّقلت 

. هشادشد . 1 - 1
عوطم ای  خیش  . 2 - 2

لاقع . 3 - 3
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. تسا تیمیمص  تبحم و  راهظا  یعون  هدیدنسپ و  یلمع  تاقالم ، ماگنه  رد  نداد  تسد  - 

رداچ ندیشوپ  رب  هوالع  ییادتبا ، هرود  رخاوا  زا  تسا . دودحم  مک و  رایسب  دجاسم ، یتح  یمومع و  لفاحم  رد  نارتخد  نانز و  روضح  - 
. تسا يرابجا  نارتخد  تروص  اهتسد و  ندناشوپ  یبرع ،

. دزادرپب سورع  ردپ  هب  یهجوت  لباق  غلبم  هیرهم ، رب  نوزفا  دیاب  داماد  دنهدیمن و  يدایز  تیمها  نارتخد  رظن  يأر و  هب  جاودزا ، رد  - 
. تسا عونمم  اههاگشورف  اه و  هرادا  رد  نانآ  مادختسا  دنتسین و  وردوخ  یگدننار  هب  زاجم  ناوناب  - 

. تسا راید  نیا  مدرم  هقالع  دروم  ریشمش  صقر  ینیشن و  ارحص  راکش ، يراوس ، بسا  يراوس ، رتش  شزرو  - 
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، يریخ هب  تبقاع  تیاده و  يزور ، تمحر ، بلط  رکش ، دنوادخ ، مان  هنازور ، ياهوگوتفگ  رد  تسا و  یمالـسا  رتشیب  دارفا ، ياهمان  - 

. تسا مک  رایسب  رگیدکی  هب  مانشد  نیرفن و  دروخ و  یم  شوگ  هب  ناوارف 
ظفح زامن و  ماگنه  هب  رازاب  ندرک  لـیطعت  تعاـمج ، ياـهزامن  رد  روضح  زاـمن و  هب  نداد  تیمها  دـجاسم ، ياـههرانم  زا  ناذا  شخپ  - 

. تسا روشک  نیا  مدرم  يوکین  موسر  بادآ و  زا  یمالسا ، رهاوظ 
. دننادیم دنسپان  تشز و  رایسب  ار  باجح »  » صوصخ هب  یمالسا ، رهاوظ  ندرکن  تیاعر  زامن و  ماگنه  رازاب  رد  روضح  - 

. تسا ینویزیولت  لاناک  ود  ییویدار و  لاناک  هس  ياراد  ناتسبرع ، نویزیولت ؛ ویدار و  - 
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یشزومآ ماظن 

: تسا عون  ود  ناتسبرع  هنارتخد  هنارسپ و  سرادم 
. تسا ناگیار  مان  تبث  یتلود  سرادم  رد  یتلود ؛

. دنرادروخرب الاب  تیفیک  زا  فلتخم ، ياههیرهش  تفایرد  اب  سرادم  نیا  یلم ؛
. دنتسه راک  هب  لوغشم  میرک  نآرق  ظفح  تهج  هنارتخد ، هسردم  يدادعت  نینچمه ،

ای هطسوتم  یگلاس ،) ات 12  زا 6   ) ییادـتبا هلحرم  هس  هب  یناتـسبد ، شیپ  زج  هب  هک  تسا  لاـس  روشک 12  نیا  رد  لیـصحت  نارود  نوـنکا 
. دوشیم میسقت  یگلاس ) ات 18  زا 15   ) ناتسریبد ای  هیوناث  یگلاس ،) ات 15  زا 12   ) ینایم

سرادـم هتبلا  دـنوش ؛ یم  میـسقت  رنه  مولع و  هورگ  ود  هب  نازومآ  شناد  لوا ، لاـس  زا  دـعب  هک  تسا  لاـس  هس  ناتـسریبد  شزوـمآ  هرود 
رد ار  دوخ  تالیصحت  دنناوتیم  ینایم ، هرود  یط  زا  سپ  نازومآ  شناد  هک  دراد  دوجو  ناتسبرع  رد  زین  يزرواشک  یناگرزاب و  یتعنص ،

. دنهد همادا  سرادم  نیا 
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لاس دـسریم . مامتا  هب  هام  ریت  لیاوا  ینعی  نئوژ ؛ رخاوا  رد  هدـش و  زاغآ  رهم  لیاوا  ینعی  ربماتپـس ؛ رخاوا  زا  ناتـسبرع  رد  یلیـصحت  لاس 

. ددرگیم میسقت  مود  لوا و  لاس  مین  هرود  ود  هب  یلیصحت 
شریذپ كالم  ناتسریبد ، لدعم  درادن و  دوجو  روکنک  ناتسبرع  رد  تسا  ینتفگ  تسا ؛ یتلود  هاگشناد  تشه  ياراد  يدوعس  ناتـسبرع 

. تسا اه  هاگشناد  رد 
. دنتسه لیصحت  هب  لوغشم  روشک  نیا  رد  رتخد  رسپ و 1300000   500000 1 رضاح ، لاح  رد 

یسایس ماظن 

، باهولادـبع نب  دـمحم  اب  نامیپ  ساـسا  رب  هک  نادـناخ - نیا  مکاـح  نیلوا  دـمحم  ردـپ  دوعـس ، هب  باـستنا  لـیلد  هب  ناتـسبرع  تموکح 
« تیباهو ، » نآ یبهذـم  نییآ  باهولادـبع  هب  باستنا  ساـسا  رب  نینچمه  دـش . هدـیمان  دوعـس » لآ   » تموکح دـنکفا - یپ  ینیون  تموکح 

. تفرگ بقل  « (1)»

رد سیلگنا  رامعتسا  تسد  ياه  هناشن  ددرگ و  یم  رب  لبق  نرق  ود  هب  نییآ  نیا  هقباس  تسا ؛ کشخ  یطارفا و  یـشیارگ  تیباهو » .» 1 - 1
. دوش یم  هدید  نآ  لیکشت 

حیرض بیرخت  فرشا ، فجن  هب  ررکم  تالمح  ماما ، نآ  مرح  تراغ  ادهـشلا و  دیـس  نارئاز  ندناسر  تداهـش  هب  البرک و  رهـش  هب  هلمح 
. تسا تبث  نانآ  همانراک  رد  لاس 1366  رد  یناریا  نارئاز  ندناسر  تداهش  هب  هنیدم و  رد  عیقب  همئا 

یسایس www.Ghaemiyeh.comماظن  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 191زکرم  هحفص 27 

http://www.ghaemiyeh.com


19 ص :
یهاـشداپ هب  نس ، بیترت  هـب  شنارـسپ  يو ، تیـصو  هـب  اـنب  تشذـگرد و  لاس 1953 م . رد  دوعـس ، لآ  ناـهاشداپ  زا  زیزعلادـبع  کـلم 

«(1) . » دنسریم
. دشابیم هاشداپ  هدهع  رب  هییاضق ، هننقم و  هوق  تلود ، تأیه  تسایر  تسا و  یهاشداپ  ناتسبرع  یسایس  ماظن 

ار دوـخ  ناگدـنیامن  راـب  نیتـسخن  يارب  زین  مدرم  يرجه ، لاـس 1383  رد  درکیم و  باـختنا  هاـشداپ  ار  روـشک  نـیا  سلجم  ناگدـنیامن 
. دندیزگرب

. دنوشیم هدیزگرب  هاشداپ  يوس  زا  زین  اضعا  نیا  هک  دراد  وضع  رفن  ناریزو 40  تأیه 

، هللادبع کلم  نونکا  تشذگرد . لاس 1384  رد  هک  دوب  يو  رـسپ  نیمراهچ  دهف ، کلم  هک  تشاد  رـسپ  شـش  زیزعلا ، دبع  کلم  . 2 - 1
. دشاب یم  دهعیلو  رسپ و  نیمشش  زین ، ناطلس  کلم  تسا و  ناتسبرع  هاشداپ  زیزعلادبع ، رسپ  نیمجنپ 
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هرّونم هنیدم  هکم و  یمالسا  راثآ  موس : شخب 

[ هرّونم هنیدم  ]

ربمایپ رهش  لوا : لصف 

. تسا عقاو  هکم  لامش  رد  رهش  نیا  دش . هدیمان  هنیدم » ، » راصتخا هب  ای  یبنلا  هنیدم  ص ،)  ) ادخربمایپ دورو  زا  دعب  برثی ، رهش 
هـضرع دنتـشاد - ياهنیرید  ياهگنج  سوا »  » هلیبق اب  هک  جرزخ -»  » هلیبق زا  رفن  شـش  هب  ار  مالـسا  ص )  ) ربماـیپ تثعب ، مهدزاـی  لاـس  رد 

. درک
زا رفن  زین 27  مهدزیس  لاس  رد  دنتسب . نامیپ  ناشیا  اب  دندمآ و  ترضح  نآ  رضحم  هب  انم ، هبقع  رد  برثی  مدرم  زا  رفن  هدزای  دعب ، لاس  رد 

دیایب و برثی  هب  ات  دندرک  توعد  ناشیا  زا  مالـسا ، شریذپ  نمـض  هدیـسر ، ص )  ) ربمایپ روضح  هب  انم  هبقع  رد  ًاددجم  رهـش  نآ  ناگرزب 
. دریگ هدهع  رب  ار  رهش  نیا  يربهر 
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بش نیا  دیباوخ ؛ ترضح  نآ  رتسب  رد  ع )  ) یلع دش و  برثی  مزاع  ص )  ) ربمایپ تثعب ، مهدراهچ  لاس  لوألا  عیبر  هام  زا  بش  نیتسخن  رد 

«(1) . » تسا فورعم  تیبملا » هلیل   » هب خیرات  رد 
همطاف شردام  و  ع )  ) یلع راظتنا  هب  هتفه ، رخآ  ات  دندش و  دراو  ابق  هدـکهد  هب  لوألاعیبر   12 هبنشود ، زور  رد  شناهارمه  و  ص )  ) ربمایپ

. دندوب هزمح  رتخد  همطاف ، ارهز 3 و  همطاف  دسا و  تنب 
زا کشا  داتفا ، یلع  حورجم  ياهاپ  هب  شمشچ  ات  ربمایپ  دیکچیم ؛ شکرابم  ياهاپ  زا  نوخ  هک  دش  ابق  ياتسور  دراو  یلاح  رد  ع )  ) یلع

. تفرگ شوغآ  رد  ار  وا  دش و  يراج  شناگدید 
هماقا ار  مالسا  هعمج  زامن  نیتسخن  ابق ) يرتم   500  ) هار نایم  رد  درک و  تکرح  هنیدم  يوس  هب  لوألا ، عیبر   16 هعمج ، زور  رد  ادخ  ربمایپ 

. تسا هدش  لقن  يرایسب  تایاور  ص )  ) ادخربمایپ زا  هنیدم ، تلیضف  رد  درک .

. تسا هدوتس  ار  نانمؤم  ریما  لمع  نیا  هیآ 20 ع ، هرقب  هروس  رد  لاعتم  دنوادخ  . 1 - 1
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ار هنیدم  زین  نم  داد ، رارق  مرح  ار  هکم  وت ، لوسر  وت و  هدنب  میهاربا  ایادخراب ! : » دومرف داد و  رارق  مرح  هکم  دننام  ار  رهـش  نیا  هللا ، لوسر 

.« مهد یم  رارق  مرح 
یلو دنوش ، نکاس  شیوخ  هاگداز  سّدقم و  رهـش  نآ  رد  دنتـسناوتیم  هکنیا  اب  هّکم ، حتف  زا  سپ  ربمایپ  هک  سب  نیمه  هنیدم  تلیـضف  رد 

. دنداد رارق  رهش  نیا  رد  ار  دوخ  عجضم  نفدم و  دنتشگزاب و  هنیدم  هب 
. دنزیم دنویپ  مالسا  راختفا  رپ  خیرات  اب  دنکیم و  داجیا  ناسنا  رد  یصاخ  يونعم  تلاح  رهش ، نیا  ياههرطاخ  رب  رذگ 

ياپ ياج  رد  ماگ  نونکا  دیوگیم : یبیرغ  ساسحا  میراذـگیم ، نآ  نیمز  رب  ماگ  هک  هاگنآ  دراد . ار  ربمایپ  روضح  رطع  يوب  رهـش ، نیا 
! تشاذگ یهاوخ  ربمایپ 
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. دیدرگ لیکشت  نآ  رد  یمالسا  تموکح  هک  تسا  يرهش  نیتسخن  هنیدم ،

ربمایپ هنیـس  رب  رهـش ، نیا  رد  نآرق  مّوس  ود  دش . لزان  نآ  رد  یقالخا  يداصتقا و  یـسایس ، یعامتجا ، یقوقح ، تایآ  نیرتشیب  هک  يرهش 
. دمآ دورف 

. دندوشگ نایناهج  يور  هب  ار  ملع  ع )  ) قداص ماما  بتکم  نادرگاش  رهش ، نیا  رد 
. دندش دلوتم  يرکسع : نسح  ماما  ات  یبتجم  نسح  ماما  زا  ینعی  موصعم ؛ هدراهچ  رفن ا ز   10 رهش ، نیا  رد 

دروخ و کتک  اجنآ  رد  ارهز 3  همطاف  دش . ناراب  ریت  یبتجم  نسح  ماما  كرابم  هزانج  دندیسر ؛ تداهش  هب  ربمایپ  نادنزرف  رهـش ، نیا  رد 
 ... دناوخ اههبطخ  تخیر و  اهکشا 

. تفرگ دهاوخ  ارف  ار  لد  نیگنس  یمغ  هنیدم ، زا  عادو  ماگنه  اهنت  دینکیمن و  ساسحا  بیرغ  ار  دوخ  رهش ، نیا  رد 
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هتسکش  ياهلد  رهش  يا  مالس  هتسشن  مغ  رد  يداو  يا  مالس 

رهطا يارهز  تبرت  يا  مالس  دمحا  يارضخ  دبنگ  يا  مالس 
ناماما  كاپ  نفدم  يا  مالس  نامیا  دیشروخ  علطم  يا  مالس 
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یبنلا دجسم  مود : لصف 

هراشا

تخاس رد  دوخ  ترـضح ، نآ  تسا . فورعم  یبنلا  دجـسم  هب  هک  دوب  دجـسم  نتخاس  هرونم ، هنیدـم  رد  ص )  ) ادـخربمایپ مادـقا  نیتسخن 
. تشاذگ دوخ  كرابم  تسد  اب  ار  دجسم  يانب  گنس  نیتسخن  درکیم و  راک  دجسم 

: دناهدومرف نآ  رد  ندناوخ  زامن  هرابرد  ربمایپ  هدوب و  دجاسم  نیرتفیرش  زا  دجسم  نیا 
هک مارحلا ، دجسم  زج  دوش ، یم  هدناوخ  دجاسم  رگید  هک  تسا  يزامن  رازه  هد  اب  ربارب  دنوادخ ، هاگشیپ  رد  نم ، دجـسم  رد  زامن  باوث  »

.« تسا زامن  رازه  دص  اب  ربارب  نآ ، رد  زامن 
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ص  ) یبنلادجسم فلتخم  ياهتمسق 

هفیرش هضور  فلا -

يِرَْبنِم َو  يِْربَق  َْنَیب  اَم  « ؛ تسا هدـش  یفرعم  تشهب  ياه  غاب  زا  یغاب  ناونع  هب  ص ،)  ) ربماـیپ زا  یثیدـح  رد  دراد . يداـیز  تلیـضف  هضور ،
«. هَّنَْجلا ِضاَیِر  ْنِم  ٌهَضْوَر 

طوطخ یتروص و  گنر  هب  هزورما  هضور  ياهنوتس  تسا . نوتـس  نیمراهچ  ات  بارحم  راوید  زا  ربنم و  ات  ربمایپ  هناخ  زا  هضور ، هدودحم 
. تسا رتم  هدزناپ  نآ  ضرع  ود و  تسیب و  نآ  لوط  تسا ؛ ییالط 

: زا دناترابع  هک  دراد  دوجو  زین  رگید  سدقم  ناکم  هس  هرهطم ، هضور  هدودحم  رد 
رب ءارـضخلا ) هبق   ) يزبس دـبنگ  هزورما  دـیدرگ و  نفد  تفای ، تافو  هک  ياهرجح  نامه  رد  ص )  ) لوسر ترـضح  ربماـیپ ؛ رهطم  دـقرم  . 1

«(1) . » دناهتخاس نآ  يور 

ربانب دراد و  دوجو  لامتحا  دـنچ  همطاف  ترـضح  نفد  لـحم  دروم  رد  ارهز 3 . همطاـف  ربـق  ناونع  هب  تسا  یلحم  رهاـط ، هرجح  رد  . 1 - 1
هدش شرافس  عیقب  ناتسربق  رد  ترضح  ترایز  ندناوخ  دنچ  ره  تسا ؛ هدش  یفرعم  راوگرزب  نآ  هربقم  ترضح ، هناخ  تیب : لها  تایاور 

ار دوخ  ردام  ربق  تیب : لها  ارچ  هک  تسا  هدوب  حرطم  شسرپ  نیا  هراومه  تسا و  عیشت  رارـسا  زا  یکی  همطاف 3  هدشمگ  ربق  يرآ ، تسا .
. تسا ناگدنیآ  يارب  یسرد  تیناسنا  يوگلا  نآ  تداهش  زار  و  دناهدرکن ؟ یفرعم 

مدرکن ادیپ  ار  رای  رازم  متشگمدرکن  او  لد  هدقع  نم  همطاف  ای 
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«(1) . » تسا هدش  هتشاذگ  ربمایپ  ربنم  هاگیاج  رد  مهد  نرق  زا  هک  دراد  هلپ  یبنلا 12  دجسم  رد  دوجوم  ربنم  ربنم ؛ . 2

(«. ص  ) ِیبَّنلا یّلَصُم  اَذَه  : » تسا هدش  هتشون  ترابع  نیا  نآ ، يالاب  رب  نونکا  درازگیم و  زامن  اجنآ  رد  ص )  ) ادخربمایپ بارحم ؛ . 3

يوبن دجسم  ياهنوتس  ب -

هک تسا  یقاب  دجسم  رد  زونه  ص )  ) ربمایپ نامز  زا  نوتس  تشه  دراد . صاخ  یمان  کی  ره  هک  دراد  دوجو  ییاهنوتس  يوبن  دجـسم  رد 
: زا دنترابع  اهنآ  نیرتمهم  دنا ، هدش  صخشم  دیفس  گنر  اب 

دوس هب  ار  یگنج  رارـسا  دـش و  بکترم  هکیهانگ  ببـس  هب  هبابلوبا ، هک  هاگنآ  هچ ، دـناهدیمان ؛ زین  هبابلوبا »  » نوتـس ار  نآ  هبوت ؛ نوتـس  . 1
نآ دـش و  لزان  هللا  لوسر  هب  وا  هبوت  شریذـپ  رد  ياهیآ  هک  هاگنآ  ات  تسب ، دجـسم  نوتـس  هب  زور  هنابـش  هد  ار  دوخ  درک ، شاف  نایدوهی 

. درک زاب  نوتس  زا  ار  وا  دمآ و  دجسم  هب  ترضح 

ناذا ناـکم  نیا  رد  لـالب  تسا ؛ نذؤم  ریبکت  ناذا و  لـحم  نونکا  دـناهتخاس و  رتـم  ود  عاـفترا  اـب  یکچوک  کـقاتا  ربـنم ، لـباقم  . 2 - 1
. تسا هتفگیم 
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اریز دنسانش ؛ یم  زین  یلع  هناوتسا  مان  اب  ار  نوتس  نیا  درکیم . تظافح  ربمایپ  زا  داتسیایم و  نوتس  نیا  رانک  رد  ع )  ) یلع سرح ؛ نوتس  . 2

. تسا هدوب  ترضح  نآ  زامن  هاگیاج 

یبنلا دجسم  ياهرد  ج -

دـنتخاس و هناخ  دجـسم ، هیـشاح  رد  زین  باحـصا  زا  یخرب  دـنتفرگ ؛ رظن  رد  جورخ  دورو و  يارب  رد  هس  یبنلا ، دجـسم  تخاس  ناـمز  رد 
دجسم هب  ع )  ) یلع هناخ  ِرد  زج  هب  اههناخ  ياهرد  همه  ص )  ) ادخربمایپ روتسد  هب  ترجه ، موس  لاس  رد  دندوشگ . دجسم  نورد  هب  يرد 

. دش هتسب 
: ربمایپ دجسم  ياهرد  نیرتروهشم 

يدورو رد  ص )  ) ربمایپ نینچمه ، تسا ؛ هدوب  ص )  ) ادخ لوسر  دورو  لحم  هتشاد ، ترهـش  زین  یبنلا  باب  هب  هک  رد  نیا  لیئربج : باب  . 1
. تسا هدرک  تاقالم  لیئربج  اب  باب  نیا 
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رد یلـصا و  يدورو  تفه  یبنلا  دجـسم  رـضاح ، لاـح  رد  تسا . هتـشاد  دوجو  دجـسم  ِنیتـسخن  ياـنب  ناـمز  زا  رد  نیا  مالـسلا : باـب  . 2

. دراد رد   81 عومجم ،

هفص ناویا  د .

. دندشیم هداد  ناکسا  ءاسنلا  باب  لیئربج و  باب  نیب  دجسم ، زا  یمتسق  رد  دنتشادن ، یهانپرـس  هنیدم  رد  هک  ربمایپ  باحـصا  زا  یهورگ 
. تسا صخشم  دجسم  رد  يا  هتسج  رب  تروص  هب  لحم  نیا  نونکا 
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عیقب تشهب  موس : لصف 

. دوشیم بوسحم  هنیدم  ياهناکم  نیرتزیگنا  هرطاخ  زا  یکی  تسا و  عقاو  نآ  يرتم  هلصاف 200  رد  یبنلا و  دجسم  قرش  رد  عیقب ، تشهب 
ماما رقاب و  دـمحم  ماما  نیدـباعلا ، نیز  ماما  یبتجم ، نسح  ماما  موصعم ؛ ماما  راهچ  كاـپ  دـقرم  عیقب ، ناتـسربق  يدورو  تسار  تمـس  رد 

. تشاد دوجو  یهاگراب  دبنگ و  ناگرزب ، یخرب  راهطا و  همئا  روبق  يور  رب  نایباهو  هطلس  زا  شیپ  ات  دراد . رارق  قداص : رفعج 
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یلع ترضح  ردام  دسا ، تنب  همطاف  ربق  نآ ، رانک  رد  تسا و  صخـشم  ربمایپ  يومع  سابع ، نفدم  راهطا ، همئا  هناگراهچ  روبق  يولج  رد 

. تسا هتفرگ  ياج  (ع )
. دنراد رارق  رگیدکی  رانک  رد  ربمایپ  نارسمه  رتولج ، یمک  هیقر و  موثلک و  ّما  بنیز ، ربمایپ ؛ رتخد  هس  ياهربق 

، هیدعس همیلح  قداص و  رفعج  ماما  دنزرف  لیعامسا  دُحا و  نادیهـش  زا  یخرب  رتولج ، ربمایپ و  دنزرف  میهاربا ، تسار ، تمـس  رد  همادا ، رد 
. دناهدش هدرپس  كاخ  هب  ربمایپ  یعاضر  ردام 

. تسا البرک  رادملع  ردام  نینبلا ، ّما  ربق  نآ  رانک  رد  تساربمایپ و  ياههمع  هب  قلعتم  هک  دراد  دوجو  ربق  ود  عیقب ، يدورو  ِپچ  تمسرد 
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: زا دناترابع  عیقب  رد  نوفدم  سانشرس  ياه  تیصخش  زا  یخرب 

نب دعـس  دادقم ، مقرا ، یبا  نب  مقرا  دوعـسم ، نب  هللادبع  نوعظم ، نب  نامثع  هرارز ، نب  دعـسا  هیفنح ، دمحم  رایط ، رفعج  نب  هللادبع  لیقع ،
. سنا نب  کلام  نامثع و  يراصنا ، هللادبع  نب  رباج  ذاعم ،

عیقب  ادیپ  ان  ياهمغ  هنیرید  مدمه  عیقب  اهییانشآ  راید  دابآ  تبرغ 
عیقب  ینعم  ار  کشا  ياههژاو  مامت  يا  دننکیم  يرارقیب  مه  اههظحل  یتحوت  رد 

عیقب  اوآ  دنک  تبرغ  نیا  رد  ات  وک ؟ يرجنح  لوسر  لآ  ِیمولظم  اهنرق  اب  ادصمه 
عیقب  اهیلاح » هتفشآ   » نیا راوید  هیاس  دهدیم  مهانپ  رشحم  رد  هک  نآ  دیما  مراد 

. تسا عیقب  رد  رگید  یتیمولظم  روآ  دای  هّرح ، يادهش  روبق  نازحألا و  تیب 
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هنیدم فورعم  ياهدجسم  مراهچ : لصف 

: هناگتفه ياهدجسم  . 1

نیا رد  هک  اجنآ  زا  دندرک . لیمحت  ناناملـسم  دض  رب  ینیگنـس  گنج  هنیدم ، نایدوهی  يراکمه  اب  هکم  ناکرـشم  ترجه ، مجنپ  لاس  رد 
. دش فورعم  بازحا » هوزغ   » هب خیرات ، رد  دنتشاد ، روضح  مالسا  فلاخم  لیابق  بازحا و  یمامت  گنج ،

هب هریاد ، مین  لکش  هب  یقدنخ  ینونک ، هلهابم  دجسم  ات  نیتلبق  دجسم  یکیدزن  زا  هنیدم ، لامش  رد  یـسراف  ناملـس  داهنـشیپ  هب  ناناملـسم 
. دندرک رفح  رتم  ضرع 10  رتمولیک و  لوط 10 

هماـقا زاـمن  دـندوب و  دربـن  هنحـص  رگهراـظن  اـجنآ  زا  هک  علـس - هوک  هنماد  رد  ناناملـسم ، هاپـس  ناهدـنامرف  روـضح  دوبداـی  يارب  اهدـعب 
: زا دناترابع  اهدجسم  نیا  دنتفای . ترهش  هناگتفه ) «، ) هعبس دجاسم   » هب نیتلبق  دجسم  اب  هک  دش  هتخاس  دجسم  شش  دندرکیم -

. نیتلبق دجسم  رمع و  رکبوبا ، ارهز 3 ، همطاف  ع ،)  ) بلاطیبا نب  یلع  یسراف ، ناملس  حتف ، دجسم 
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: میزادرپ یم  حتف  نیتلبق و  دجسم  زا  یهاتوک  حرش  هب  اجنیا  رد 

َکَهْجَو ِّلَوَف  دش ... ؛ لزان  هلبق  رییغترد  یتایآ  دیـسر ، مود  تعکر  هب  رهظ  زامن  رد  ربمایپ  هکیماگنه  ترجه ، مود  لاس  رد  نیتلبق : دجـسم 
یقاب زامن  تعکر  ود  ربماـیپ  نآ ، لاـبند  هب  « (1) .« » نادرگرب مارحلا  دجـسم  يوس  هب  ار  دوـخ  يور  ربماـیپ ! يا  « ؛...  ِمارَْحلا ِدِجْـسَْملا  َرْطَش 
تیب  ) نیتـسخن هلبق  يوس  هب  بارحم  ود  هعقاو ، رییغت و  نیا  دوب  داـی  هب  دجـسم ، نیا  رد  دـناوخ . مارحلا  دجـسم  يوـس  هب  ار  رهظ  زا  هدـنام 

. دناهتشادرب ار  سدقملا  تیب  تمس  بارحم  ریخا ، يزاسون  رد  هک  دندوب  هتخاس  مود  هلبق  و  سدقملا )

.150 - 142 هرقب : . 1 - 1
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هـس ربمایپ ، درکیم . هماقا  اجنآ  رد  ار  دوخ  ياهزامن  ترـضح  نآ  دوب . ادخربمایپ  رارقتـسا  لحم  علـس »  » هوک ياج  نیرتدنلب  حتف : دجـسم 

. دش باجتسم  ترضح  ياعد  رصع ، رهظ و  زامن  نایم  مراهچ ، زور  درک و  اعد  مالسا  هاپس  يزوریپ  يارب  ناکم  نیا  رد  زور 
ناکم نیا  رد  ندناوخ  زامن  هب  تیب : لها  هک  تسا  ینتفگ  تسا . هدش  لزان  ربمایپ  رب  ناکم  نیا  رد  حتف »  » هروس هک  تسا  هدـمآ  یتیاوررد 

. دناهدرک دیکأت 

ابق دجسم  . 2

نیتسخن شنارای  باحـصا و  کمک  اب  هنیدم ، هب  دورو  زا  سپ  ص )  ) ربمایپ تسا . رهـش  نیا  هب  کیدزن  هنیدم و  بونج  رد  ياهدکهد  ابق 
. دنتخاس ناکم  نیمه  رد  دش ، هدیمان  ابق »  » هک ار  دجسم 
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37 ص :
هتخاس اوقت  هیاپ  رب  تسخن  زور  زا  دجـسم  نیا  : » دیامرف یم  دنوادخ  هک  تسا  هبوت  هروس  هیآ 108  قادصم  ابق  دجـسم  تایاور ، ساسا  رب 

.« دش
: دندومرف ص )  ) ربمایپ دناهدرک . هیصوت  ار  دجسم  نیا  رد  زامن  همئا ،: ادخربمایپ و 

.« تسا هرمع  کی  دننام  ابق  دجسم  رد  ندناوخ  زامن  »

هلهابم دجسم  . 3

. دندرک وگو  تفگ  وا  اب  یسیع  ترضح  هرابرد  دندمآ و  ص )  ) ربمایپ ترضح  دزن  نارجن  ینب  نایحیسم  زا  یهورگ  ترجه ، مهد  لاسرد 
کیدزن و ناشیوخ  ام  و  ناتنانز ، نامنانز و  و  ناتنارسپو ، نامنارسپ  دییایب  : » دومرف راگدرورپ  نامرف  هب  ربمایپ  دیـسرن ، هجیتن  هب  ثحب  نوچ 

.« میهد رارق  نایوگغورد  رب  ار  ادخ  تنعل  و  مینک ، هلهابم  سپ  میناوخ ، ارف  ار  دوخ  کیدزن  ناشیوخ  امش 
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38 ص :
نوچ نایحیـسم  دـندمآ . نوریب  هلهابم  يارب  نیـسح : نسح و  ارهز و  همطاف  یـضترم و  یلع  اـب  ادـخربمایپ  هجحلا ،) يذ   24  ) زور نآ  رد 

. دنتفریذپ ار  هیزج  هحلاصم  ادخربمایپ  اب  دندش و  فرصنم  هلهابم  زا  دندیسرت و  دندید ، ار  ناراوگرزب  نآ  لالج  هوکش و 
. تسا زیمآراختفا  هعقاو  نیا  هرابرد  نارمع ، لآ  هروس  تایآ 60 و 61 

همامغ دجسم  . 4

زونه دندرازگ . زامن  ناکم  نیا  رد  ناراب ، لوزن  يارب  یلاسکشخ ، ماگنه  ترضح  نآ  دندرک ؛ هماقا  ناراب  زامن  ناکم  نیا  رد  ص )  ) ربمایپ
. دندیمان ربا  ياههکل  يانعم  هب  همامغ ، ار  اجنآ  نیاربانب ، دیراب . ناراب  دندنکفا و  هیاس  اهربا ، هک  دوب  هدیسرن  نایاپ  هب  ناشزامن 
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39 ص :
. دندرک هماقا  دجسم  نیا  رد  ار  نابرق  رطف و  دیع  ود  زامن  ادخربمایپ ، نینچمه 

هرجش دجسم  . 5

. دنوریم مارحلا  هللا  تیب  هکم و  يوس  هب  هنیدم  زا  هک  تسا  یناسک  تاقیم »  » هدش و عقاو  هنیدم  يرتمولیک  رد 10  دجسم  نیا 
دـندناوخ و زامن  اجنآ  رد  یتخرد  ریز  ص )  ) ادـخربمایپ هک  تسا  نآ  هرجـش »  » هب نآ  يراذـگمان  لـیلد  دـش ، هراـشا  رتشیپ  هک  هنوگناـمه 

تلع نیمه  هب  دنتسب . یم  مارحا  ناکم ، نیا  رد  زین  راهطا  همئا  و  « (1)  » دندش مرُحم  لحم  نیا  رد  تبون  دنچ  رد  ربمایپ  دنتسب . مارحا  سپس 
. دراد یصاخ  تیونعم  افص و 

هنیدم مدرم  يارب  ترضح و  نآ  تسد  هب  اههاچ  نیا  دراد ؛ رارق  هرجش  دجـسم  يرتم  هلصاف 400  رد  ع )  ) یلع ياه ) هاچ   ) رابآ نمض ، رد 
. دندش رفح 

ربمایپ دندش و  هکم  هب  ناناملسم  دورو  عنام  ناکرشم  یلو  دنتسب ، مارحا  ناکم  نیا  رد  هدرفم  هرمع  يارب  مشـش ، لاس  رد  ربمایپ ص  . 1 - 1
اج هب  ار  شیپ  لاس  هرمع  ياضق  دنتـسب و  مارحا  دجـسم  نیا  رد  متفه ، لاس  رد  زین  تبون  نیمود  رد  دـندش . جراخ  مارحا  زا  هیبیدـح » رد «

هجح هتسب ، مارحا  هرجـش  دجـسم  زا  تثعب  زا  سپ  ربمایپ  عتمت  نیرخآ  نیلوا و  عادولا  هجح  يارب  ترجه ، مهن  لاس  رد  ماجنارـس  دندروآ .
. دندروآ ياج  هب  ار  عادولا 
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ص:40

دحا مجنپ : لصف 

ربمایپ دندش . ور  هب  ور  دحا  هنماد  رد  دندوب - رفن  رازه  هس  دودح  هک  ناکرشم - رکشل  اب  مالـسا  يرفن  رازه  رکـشل  ترجه ، موس  لاس  رد 
تبظاوم يارب  تامر »  » هپت رب  زادـنا  ریت  هاجنپ  داد و  شیارآ  دریگ ، رارق  رـس  تشپ  هوک  هکیاهنوگهب  دـحا ، هوک  هنماد  رد  ار  اهورین  (ص ،)

. درک رقتسم  دحا  هگنت  زا 
رایتخا رد  یتصرف  میاـنغ ، يروآـعمج  يارب  دوخ ، رگنـس  ندرک  اـهر  اـب  نازادـنا  ریت  رتشیب  نکیل  دـندش ، زوریپ  ناناملـسم  دربن ، زاـغآ  رد 

نیا رد  دنرب . شروی  نیملسم  هاپـس  هب  تشپ  زا  هدناسر ، تداهـش  هب  ار  هپت  رب  هدنامیقاب  ياهورین  رفن  دنچ  هدنامرف و  ات  دنتـشاذگ  نانمـشد 
. دنتخیرگ دربن  هنحص  زا  هیقب  دندیدرگ و  حورجم  زین  دادعت  نیمه  هب  دندش و  دیهش  ناناملسم  زا  رفن   4 ع )  ) هرصاحم
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41 ص :
، یلع نانمؤم  ریما  دننام  ربمایپ ؛ نارای  زا  یکدنا  دش . نمشد  هیحور  تیوقت  بجوم  دز و  نماد  ناناملسم  رارف  رب  ربمایپ  ندش  هتـشک  هعیاش 
زا شیب  ربمایپ ، زا  عافد  رد  ع )  ) یلع دندرک . عافد  ربمایپ  زا  دندنام و  یقاب  بعک  تنب  هبیسن  مان  هب  ییوناب  هناجد و  وبا  ربمایپ ، يومع  هزمح 

: تفگیم هک  دش  هدینش  یبیغ  يادن  ماگنه  نیا  رد  تسکش ، شریشمش  تشاد و  رب  مخز  داتفه 
.« تسین ع )  ) یلع نوچ  يدرمناوج  راقفلاوذ و  زج  يریشمش  « ؛» ٌِّیلَع اَّلإ  یَتَف  َال  َو  ِراَقَْفلا  ُوذ  اَّلإ  َْفیَس  َال  »

. دندیسر تداهش  هب  ناگرزب  زا  رگید  يدادعت  ریمع و  نب  بعصم  هلظنح ، هزمح ، ترضح  دربن ، نیا  رد 
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42 ص :
زومآـتربع خـلت و  ياـهرطاخ  داـی  هب  دـنکیم و  تحاراـن  فسأـتم و  ار  يدرف  ره  دـحا ، هنماد  هب  نتـسیرگن  تاـمر و  هوـک  يور  نداتـسیا 

. تسا ناناملسم  هدنیآ  زورما و  يارب  یسرد  دُحا  يارجام  دزادنایم ؛
«. میراد تسود  ار  نآ  مه  ام  دراد و  تسود  ار  ام  هکتسا  یهوکدحا  : » دومرف ص )  ) ربمایپ
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ص:43

همّظعم هّکم 

هراشا

: میهاربا ترـضح  ناـمز  زا  صوصخ  هب  تقلخ و  زاـغآ  زا  رهـش  نیا  تسا . مالـسا  وهظ  زکرم  يرقلا و  ّما  مارحلا ، دـلب  نیمـألا ، دـلب  هکم ،
همطاـف ناـنمؤم و  ریما  لوسر ، ترـضح  هاـگداز  اـجنیا ، دـش . لزاـن  رهـش  نیا  رد  نآرق  ياـههیآ  نیتـسخن  تسا . هتـشاد  یـصاخ  تسادـق 

. تسارهز
. تسادخ رهش  هکم  تسا ؛ مالسا  ردص  ناناملسم  هاگهجنکش  هکم ، تسا ؛ رجاه  میهاربا و  ياهراثیا  راگدای  هکم 

. تسا یصاخ  یهقف  ماکحا  ياراد  مرح  دشاب . یم  مرح  هدودحم  نآ ، فارطا  زا  یشخب  هکم و  رهش 
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ص:44

مارحلا دجسم  لوا : لصف 

هراشا

نیا هدش ، هدیمان  « (1)  » مارحلا هللا  تیب  همظعم ، هبعک  هک  اجنآ  زا  تسا ؛ مالـسا  خیرات  رد  دجـسم  نیرتفورعم  نیرتیمیدق و  مارحلا  دجـسم 
. تسا هدوب  ص )  ) ربمایپ جارعم  أدبم  دجسم  نیا  تفرگ . مان  مارحلا  دجسم  مه  هاگتدابع 

.« دیوش دراو  عوشخ  اب  هنهرب و  ياپ  اب  دیوشیم ، مارحلا  دجسم  دراو  هاگره  : » دندومرف ع )  ) قداص ماما 
. دراد زیزعلادبع  کلم  باب  رمعلا و  باب  مالسلا ، باب  ياهمان  هب  یلصا  يدورو  هس  گرزب و  رد  مارحلا 100  دجسم  رضاح ، لاح  رد 
هراـنم هن  ياراد  دجـسم  نینچمه  دراد . ار  رازگزاـمن  نوـیلیم  کـی  شیاـجنگ  هک  تسا  هقبط  راـهچ  نـیمز ، ریز  هبـساحم  اـب  دجـسم ، نـیا 

. دشابیم

.« دنوش نآ  دراو  تسا  مارح  ناکرشم  رب  نوچ  دومرف «: دندیمان ؟ مارحلا » هللا  تیب  ار « هبعک  ارچ  دندیسرپ : قداص ع  ماما  زا  . 1 - 1
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ص:45

هبعک

ترضح سپس  ناگتشرف و  هلیسو  هب  هناخ  نیا  تسا . رومعملا  تیب  قیتعلا و  تیب  نیمز ، يور  رب  هناخ  نیتسخن  مارحلا ، دجـسم  نیگن  هبعک 
. دنتسه نآ  نانکاس  نیلوا  لیعامسا  شراوخریش  كدوک  رجاه و  درک . انب  دیدجت  ار  نآ  لیلخ  میهاربا  دش و  انب  مدآ 

.« دربیم نیب  زا  ار  ناهانگ  تسا و  تدابع  هبعک  هب  هاگن  : » تسا هدمآ  تایاور  رد 
هناخ رد  عافترا  دـشابیم . رتم   10 رتم و 22 /  11 لوط 58 / هب  رتـم ،  14 عافترا 85 / هب  دیفـس  هب  لیام  گـنر ، دوبک  گنـس  زا  هبعک  راوید 

. دشابیم رتمیتناس  رتم و 50  کی  دوسألارجح  عافترا  رتم و  نیمز 2  زا  هبعک 
نوتـس هس  زین  هبعک  نورد  رد  ددرگیم . ضیوعت  راب  کی  لاس  ره  هدوب و  گـنر  هایـس  نآ  يرهاـظ  شـشوپ  هک  دراد  هیـال  ود  هبعک  هدرپ 

. دراد دوجو  رتم  یتناس  رطق 25  هب  دوع  بوچ  زا  يراک  هدنک 
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46 ص :
: زا دناترابع  اهنآ  دنیوگ و  هبعک » ناکرا   » ار هبعک  هشوگ  راهچ  زا  کی  ره 

«(1) . » ینامی نکر  یبرغ و  نکر  یماش ، نکر  دوسألا ، رجح  نکر 

دوسألا رجح 

رارق هبعک  ِرد  کیدزن  دوسـألا ، رجح  نکر  رد  ياـهرقن و  ياـهظفحم  ِنورد  هبعک ، ِیقرـش  هشوگ  رد  گـنر  هایـس  لکـش و  یـضیب  یگنس 
. دراد

نیمز رد  ادـخ  تسد  دوسألا  رجح  : » دـندومرف ص )  ) ادـخ ربماـیپ  هکنیا  هلمج  زا  دراد ؛ دوجو  رایـسب  تاـیاور  دوسـألا  رجح  تلیـضف  رد 
.« دنکن شاینامرف  ان  هک  هدرک  تعیب  ادخ  اب  دشکب ، نآ  رب  ار  دوخ  تسد  سکره  تسا ؛

.« تسا تشهب  زا  دوسألا  رجح  : » دندومرف ع )  ) قداص ماما 
رد دیـسوبب و  ار  نآ  دوب ، ندیـسوب  مالتـسا و  ناکما  یتحار  هب  دوبن و  رجح  فارطا  رد  یـسک  هک  یتروص  رد  : » دندومرف ترـضح  نآ  زین 

، ماحدزا تقو 

ندروآ ایند  هب  زا  سپ  دش و  هبعک  دراو  تمسق  نیا  فاکـش  زا  یلع ع  ترـضح  ردام  تسا ؛ يرایـسب  تلیـضف  ياراد  ینامی ، نکر  . 1 - 1
نکر دزن  هاگچیه  دندومرف «: ربمایپ ص  هکنیا  هلمج  زا  دراد ؛ دوجو  يرایسب  تایاور  ینامی  نکر  تلیـضف  رد  دمآ . نوریب  اجنآ  زا  دنزرف ،

.« درکیم شزرمآ  بلط  نآ ، هدننک  سمل  يارب  دوب و  هداتسیا  نآ  رانک  لیئربج  هکنآ  رگم  متفرن  ینامی 
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47 ص :
.« دییوگب ریبکت  وا  رب  رود ، زا 

ربمغیپ ياهبل  هسوب  بارش  زا  تسم  تسا  هداتسیا  هناخرانک  رد  یهایس  گنس 
ربمغیپ ییایرد  زا  دناشون  یهن ، ار  ام  گنس  کشخ  ياهبلرب  دیاش  باتشب 

.« تسا دوسألا  رجح  مالتسا  هدش ، هتشادرب  نانز  زا  هک  ییاهزیچ  زا  : » دندومرف نینچمه 
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48 ص :
. دوش عرش  فالخ  بکترم  نآ ، ماجنا  يارب  دناوتیمن  یسک  تسا و  بحتسم  دوسألا  رجح  سمل  نیاربانب ،

لیعامسا رجح 

ع)  ) قداص ماما  «. (1)  » تسا هبعک  نادوان  ریز  لکـش  یلاله  راوید  نیا  تسا . عقاو  هبعک  یبرغ  نکر  یماش و  نکر  ناـیم  لیعامـسا  رجح 
.« دراد رارق  نآ  رد  لیعامسا  رجاه و  ربق  تسا و  لیعامسا  هناخ  رجح ، : » دندومرف

. تسا ص )  ) لوسر ترضح  رمقلا » ّقش   » هزجعم عوقو  لحم  لیعامسا ، رجح 

میهاربا ماقم 

ُماقَم ٌتانَِّیب  ٌتایآ  ِهیف  دیامرفیم : نآرق  رد  دنوادخ  دراد . مان  میهاربا » ماقم  ، » هتسب شقن  نآ  يور  ع )  ) میهاربا ترضح  ياپ  ياج  هکیگنس 
«(2) .« » تسا میهاربا  ماقم  هلمج  زا  نشور ، ياههناشن  مارحلا  دجسم  رد  « ؛...  َمیهاْربِإ

ياهاپ  ياج  یهلا ، هدارا  اب  دربب و  الاب  ار  هبعک  راوید  يالاب  ياهتمسق  ات  تفریم  گنس  نیا  يور  هبعک ، يانب  دیدجت  ماگنه  ترضح  نآ 

هیـصوت نادوان  ریز  رد  اعد  زامن و  هب  نید ، ناگرزب  دـنک . یم  تیادـه  لیعامـسا  رجح  لخاد  هب  ار  هبعک  ماب  ناراـب  ـالط ،» نادواـن  .» 1 - 1
. دناهدرک

ص ع نارمع : لآ  . 2 - 2
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49 ص :
. تسا هدنام  یقاب  نآ  يور  ناشیا ،

. دنامب ظوفحم  یلامتحا  ياه  بیسآ  زا  ات  هدش  هداد  رارق  يا  هظفحم  رد  دراد و  هلصاف  هبعک  اب  رتم  میهاربا 13  ماقم  نونکا 

«1  » هورم افص و 

«(1)
دـش و ماـمت  ناـنآ  هارمه  ِبآ  یتدـم  زا  سپ  تشاذـگ ، هکم  نیمزرـس  رد  ار  لیعامـسا  شلاـس  درُخ  دـنزرف  رجاـه و  میهاربا ، هـک  هاـگنآ 

. دنام هنشت  لیعامسا 
افص و ریسم  راب  تفه  ات  دید و  بارس  افص  هوک  رد  تفر ، هورم  هب  دید ، یبارس  هورم  رد  تفر ؛ افـص  هوک  هب  بآ  يوجو  تسج  رد  رجاه 

. دیشوج « (2)  » مزمز تفوک و  نیمز  رب  ار  دوخ  ياپ  لیئربج  ماجنارس  دومیپ ؛ ار  هورم 
رتم لوط 400  هب  ياهدیشوپ  رس  نلاس  هورم ) افص و  نایم  یعس  لحم   ) یعسم نونکا ، مه 

َفَّوَّطَی ْنَأ  ِْهیَلَع  َحانُج  الَف  َرَمَتْعا  َِوأ  َْتیَْبلا  َّجَح  ْنَمَف  ِهَّللا  ِِرئاعَش  ْنِم  َهَوْرَْملا  َو  افَّصلا  َّنِإ  دیامرف : یم  هیآ 158  هرقب ، هروس  رد  دنوادخ  . 1 - 1
، دروآ اج  هب  هرمع  ای  ادخ  هناخ  جـح  هک  یـسک  سپ  تسادـخ ، رئاعـش  زا  هورم  افـص و  انامه  میلَع «؛ ٌرِکاش  َهَّللا  َّنِإَف  ًاْریَخ  َعَّوَطَت  ْنَم  َو  امِِهب 

.« دهد ماجنا  ار  هورم  افص و  یعس  هک  تسین  وا  رب  یکاب 
:» دومرفیم دندشیم ، فرـشم  هکم  هب  هنیدـمزا  هک  یناسک  هب  و  تسا » مزمز  نیمز ، يور  يراج  همـشچ  نیرتهب  دومرف «: ربمایپ ص  . 2 - 2

.« تسا درد  ره  يافش  مزمز ، بآ  دومرف «: قداص  ماما  دیروایب ». تاغوس  مزمز  بآ  نم  يارب 
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ص:51

هکم یبهذم  راثآ  مود : لصف 

ارِح راغ 

. دراد رارق  ارِح »  » راغ نآ ، هّلق  یکیدزن  رد  هک  رونلا » لبج   » ای رون » هوک   » مان هب  دنلب  تسا  یهوک  هکم ، لامش  يرتمولیک  راهچ  رد 
درک و زان ل  ربمایپ  رب  ارح  راغ  رد  ار  لیئربج  یحو ، نیما  دنوادخ ، درکیم . تولخ  ادخ  اب  اجنآ  رد  تثعب ، زا  شیپ  ص )  ) دمحم ترضح 

: دش زاغآ  نینچ  یحو 
[ زیچ همه  زا   ] تراگدرورپ هک  نادب  و   ] ناوخب دیرفآ ؛ هتخل  نوخ  زا  ار  ناسنا  هک  وا  دیرفآ ؛ ار ] یتسه   ] هک تراگدرورپ  مان  هب  ناوخب  »
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52 ص :
«(1) .« » داد دای  تسناد  یمن  هچنآ  ناسنا  هب  تخومآ و  نتشون  ملق  اب  هک  ییادخ  تسا ؛ رتیمارگ 

روث راغ 

هس هنیدم ، يوس  هب  ترجه  ماگنه  ص )  ) ربمایپ هدش و  عقاو  نآ  يور  رب  روث  راغ  هک  تسا  هکم  رهـش  بونج  يرتمولیک  هس  رد  روث » هوک  »
ص)  ) ربمایپ تشاد و  هاگن  ناکرـشم  ّرـش  زا  ار  ترـضح  نآ  راغ ، هناهد  رب  توبکنع  رات  نتـسب  اب  دنوادخ  دـش و  ناهنپ  نآ  رد  زور  هنابش 

«(2) . » درک ترجه  هنیدم  هب  رطخ  عفر  زا  سپ 

بلاط یبا  بعش 

دـندرک و روصحم  اجنآ  رد  لاس  هس  دودـح  ار  مشاه  ینب  ادـخ و  ربمایپ  هکم ، ناکرـشم  هک  تسا  ییاج  یلع ، بعـش  ای  بلاط ، یبا  بعش 
. ددرگیم زاغآ  هورم  افص و  لباقم  هتفای  هعسوت  هدودحم  زا  ناکم ، نیا  يادتبا  دندومن . عنم  نانآ  اب  هلماعم  رادید و  زا  ار  مدرم 

-5 قلع : هروس  ْمَْلعَی  َْمل  ام  َناْسنإلا  َمَّلَع  مَلَْقلِاب ، َمَّلَع  يذَّلا  مَرْکَْألا ، َکُّبَر  َو  ْأَْرقا  قَلَع ، ْنِم  َناْسن  إلا  َقَلَخ  َقَلَخ ، يذَّلا  َکِّبَر  ِمْسِاب  ْأَْرقا  . 1 - 1
1

. تسا هدرک  دای  هیآ 40  هبوت ، هروس  نآرق ، رد  هعقاو  نیا  زا  دنوادخ  . 1 - 2
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53 ص :
. دراد رارق  ناکم  نآ  رب  همرکم » هکم  هناخباتک   » يولبات نونکا  مه  هدوب و  بعش  لخاد  مالسا ، ربمایپ  هاگداز 

بلاطوبا ناتسربق 

هنج نوجح ، هلمج : زا  ییاهمان  هب  تسا و  هکم  مدرم  ناتسربق  نونکا  دراد . رارق  نوجح  لپ  رانک  رد  تسا و  یعیـسو  هطوحم  ناتـسربق  نیا 
. دراد ترهش  مشاه  ینب  اّلعملا و 

رـسمه  ) هجیدخ و  نانمؤم ) ریما  ردپ   ) بلاطوبا ربمایپ ،) دـج   ) بلّطملادـبع زا : دـناترابع  ناتـسربق  نیا  رد  نوفدـم  ياهتیـصخش  زا  یـضعب 
(. ربمایپ

تافرع يارحص 

، زور نامه  برغم  ات  هجحیذ  مهن  زور  رهظ  زا  نایجاح  انم . رعشم و  تافرع ، زا : دناترابع  هک  دراد  دوجو  سدقم  هیحان  هس  هکم ، قرش  رد 
. دنیامن فوقو  ناکم  نیا  رد  دیاب 
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54 ص :
. دنبای یم  روضح  ناکم  نیا  رد  يزور ،، نینچ  رد  هلاس  همه   ] يدهم ترضح  تایاور ، هتفگ  هب 

. تسا یهلا  نارکیب  تمحر  ناهانگ و  هب  فارتعا  هبوت ، لحم  نیمزرس  نیا  دندش . انشآ  مه  اب  نیمزرس  نیا  رد  زین  اّوح  مدآ و  هک  دناهتفگ 
. تسا هدوب  ادخربمایپ  میهاربا و  ترضح  زامن  لحم  هوک ، نیا  يالاب  تسا ؛ تمحر  هوک  همحرلا » لبج   » تافرع مهم  ياهاج  زا  یکی 

. دناهدناوخ هوک  نیا  رانک  رد  ار  هفرع  فورعم  ياعد  هفرع ، زور  رد  ع )  ) نیسح ماما  ترضح 

مارحلا رعشم 

نآ دننکیم و  تکرح  رعشم  تمـس  هب  تافرع  زا  هجحيذ ، مهن  زور  برغم  زا  دعب  نایجاح  تسا . انم  تافرع و  نایم  ياهدودحم  رعـشم ،
. دننام یم  اجنآ  رد  نابرق ) دیع   ) دعب زور  باتفآ  عولط  ات  ار  بش 
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55 ص :
هب ناکم  نیا  رد  دنتـشاد ، ار  هبعک  بیرخت  دـصق  هک  ههربا  نایهاپـس  رّـسحم ؛» يداو   » ماـن هب  تسا  ياـهقطنم  اـنم ، زا  لـبق  رعـشم و  زا  سپ 

. دراد هراشا  هعقاو  نیا  هب  لیف  هروس  دندیسر . تکاله 

انم نیمزرس 

هب مهدزاود  مهدزای و  مهد ، ياهبـش  اهزور و  لامعا  يارب  دننکیم و  تکرح  رعـشم  زا  هجحيذ ، مهد  زور  باتفآ  عولط  زا  سپ  نایجاح 
: زا دناترابع  زور  نیا  لامعا  زا  یضعب  دنوشیم . دراو  انم 

نآ زا  يوریپ  هب  ناـیجاح  دـنار . دوـخ  زا  هزیرگنـس  ندـنکفا  اـب  تفریم ، يو  ِیپ  رد  هک  ار  ناطیـش  مدآ  ناـکم ، نـیا  رد  تارمج ؛» یمر  »
. دننکیم باترپ  گنس  تفه  ناطیش ، هناگهس  ياهدامن  زا  کی  ره  هب  ترضح ،
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56 ص :
. تسا یهلا  نامرف  ربارب  رد  لیعامسا  میلست  میهاربا و  راثیا  حور  نتشاد  هگن  هدنز  ینابرق ؛» »

. تسا یجاح  مارحا  نایاپ  رس ؛» يوم  ندرک  هاتوک  ای  ندیشارت  »
زا رفن  داتفه  هک  تسا  هدمآ  تیاور  رد  هدرازگ و  زامن  رایسب  دجـسم  نیا  رد  ادخ  ربمایپ  تسا ؛ انم  مهم ، دجاسم  زا  یکی  فیَخ ؛»  » دجـسم

. دناهدناوخ زامن  نآ  رد  ناربمایپ 
. دراد رارق  اجنیا  رد  برثی  مدرم  و  ص )  ) ربمایپ نایم  هبقع  نامیپ  دای  هب  تعیب »  » دجسم نینچمه 
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کسانم ماکحا و  مراهچ : شخب 

هدرفم هرمع  لامعا  لوا : لصف 

هراشا

نآ هب  تهج  نآ  زا  نآ . هژیو  ماـکحا  بادآ و  اـب  تسادـخ ، هناـخ  تراـیز  هقف ، حالطـصا  رد  تسا و  تراـیز  ياـنعم  هب  تغل  رد  هرمع » »
. دوش یم  ماجنا  « (1)  » جح زا  يادج  ییاهنت و  هب  هک  دنیوگ  هدرفم » هرمع  »

شاهمادا کیبل ، نتفگ  نآ و  زاغآ  اب  اما  تسا ؛ هدش  ناوارف  دیکأت  نآ ، ماجنا  هب  مالسا  رد  تسا و  بحتسم »  » دوخ ِيدوخ  هب  هدرفم  هرمع 
. دوب دهاوخ  بجاو »  » لامعا نایاپ  ات 

مارحا . 1

هنیدم  يرتمولیک  رد 10  هک  هرجش -» دجسم   » رد دیاب  دنوش ، یم  هکم  هناور  هک  هاگنآ  هرونم ، هنیدم  رد  تماقا  زا  سپ  یمارگ  نارئاز 

« عتمت جح  نآ « هب  حالطـصا  رد  تسا و  بجاو  دشاب ، هتـشاد  تعاطتـسا  هک  یـسک  ره  رب  تسا و  مالـسا  نید  ناکرا  زا  یکی  جح ، . 1 - 1
. عتمت جح  عتمت 2 . هرمع  . 1 تسا : شخب  ود  لماش  نآ  لامعا  دوش و  یم  رازگرب  هجح  يذ  هام  رد  لاس  ره  جح  دوش . یم  هتفگ 

زا هک  تسا  لمع  هدزیـس  رب  لمتـشم  زین  عتمت » جـح  دـشاب «. یم  هدرفم  هرمع  هب  هیبش  رایـسب  هک  تسا  لمع  جـنپ  رب  لمتـشم  عتمت » هرمع  » 
. دریذپ یم  ماجنا  هجح  يذ  مهدزاود  ات  مهن  ياهزور 
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59 ص :
. دننک تکرح  هکم  يوس  هب  لامعا  هیقب  ماجنا  يارب  دنوش و  مرحم  تسا - عقاو 

« هیبیدح  » ای میعنت »  » اًلثم مرح ؛ جراخ  هب  دیاب  دنروآ ، اجهب  ددـجم  هدرفم  هرمع  هدرفم ، هرمع  لامعا  زا  سپ  دـنهاوخب  يدارفا  رگا  نینچمه 
. دنوش مرحم  اجنآ  زا  هتفر ، هنارعِج »  » ای
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60 ص :
مارحا  تابجاو 

تسا  زیچ  هس  مارحا  تابجاو 
مارحا  تین  فلا -

يارب ار  لامعا  همه  دیوگب و  کیبل  تین ، نیمه  هب  دنک و  زاغآ  صلاخ  تین  اب  هدرفم و  هرمع  ماجنا  دصق  اب  ار  مارحا  دـیاب  ادـخ  هناخ  رئاز 
ار هدرفم  هرمع  لامعا  دراد  انب  درف  هک  رادـقم  نیمه  هکلب  دروآ ، نابز  هب  ار  تین  تسین  مزال  هتبلا  دـناسرب . ماجنارـس  هب  راگدرورپ  ياضر 

. تسا یفاک  دربب ، نایاپ  هب  دصق  نیمه  اب  دنک و  زاغآ 
هیبلت  ب -

: تسا تالمج  نیا  نآ ، بجاو  رادقم  و  کیبل ، نتفگ  ینعی  هیبلت ؛
« ْکیََّبل ََکل  َکیِرَش  َال  َْکیََّبل  َْکیََّبل ، َّمُهَّللا  َْکیََّبل  »
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61 ص :
: دنیوگب نآ  زا  سپ  هک  تسا  « (1)  » بحتسم طایتحا  و 

« ْکیََّبل ََکل  َکیِرَش  َال  َْکلُْملا  َو  ََکل  َهَمْعِّنلا  َو  َدْمَْحلا  َّنِإ  »
يارب نینچمه  تسج . هرهب  ناوراک  نویناحور  دوجو  زا  ناوتیم  نآ  نیرمت  يارب  تفگ و  حیحـص  یبرع  هب  ار  کیبل  رکذ  دیاب  نمـض  رد 

. تسا هدش  رکذ  يدایز  باوث  کیبل ، نتفگ  هبترم  تفه 
مارحا  سابل  ج -

؛ دننک نت  رب  هتخود  ریغ  سابل  هکت  ود  و  ار ؛) کچوک  ریز و  ياهـسابل  یتح   ) دنروآ رد  نت  زا  ار  دوخ  هتخود  ياهسابل  مامت  دیاب  نادرم ،
. دنزادنیب هناش  رب  ار  يرگید  دندنبب و  رمک  رب  گنل  دننام  ار  یکی 

نادرم هک  ياهچراپ  هکت  ود  ندیشوپ  هتخود و  ياهـسابل  ندروآ  نوریب  دنوش و  مرُحم  دنراد ، نت  رب  هک  یـسابل  نامه  رد  دنناوتیم  ناوناب 
اهسابل هک  میشاب  هتشاد  دای  هب  دیاب  طقف  دننکیم و  هیهت  هدش  هتخود  دیفس  سابل  ناوناب  هک  تسا  موسرم  دنچ  ره  تسین ؛ بجاو  دنشوپیم ،

. درک يراد  دوخ  نییزت  يزودلگ و  هنوگره  ندیشوپ  زا  دیاب  دشاب و  هداس  اًلماک  هدوبن ، كزان  هجو  چیه  هب 

. دنیوگب دیاب  زین  ار  مود  هلمج  بجاو  طایتحا  ربانب  یفاص  تجهب و  ماظع  تایآ  نیدلقم  . 1 - 1
«. منکیم تباجا  ار  وت  تسین ، تیارب  یکیرش  هک  مرواب  نیا  رب  متسه ، اریذپ  ار  تتوعد  میاریذپ . ار  تتوعد  ادنوادخ ! میاریذپ ، » 
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62 ص :
هلأسم  دنچ 

. دشاب « (1)  » حابم كاپ و  دیاب  مارحا  سابل  . 1
ندب دیاب  بجاو ، طایتحا  ربانب  یلو  دوشیمن ؛ لطاب  هرمع  لامعا  مارحا و  دنچ  ره  دوش ، سجن  مرُحم  سابل  ای  ندـب  مارحا ، لاح  رد  رگا  . 2

. درک ضیوعت  ای  ریهطت  ار  سابل  ریهطت و  ار 
. دنشوپب ریرح  سابل  دیابن  طایتحا  ربانب  مارحا ، لاح  رد  ناوناب  . 3

دوشیم و ماجنا  مارحا  لسغ  تین  هب  لسغ  نیا  داد . ماجنا  لـته  رد  ار  لـسغ  نیا  ناوتیم  تسا و  بحتـسم  ندرک  لـسغ  مارحا ، زا  شیپ  . 4
. دشاب نآ  ياج  هب  میاهدادن ، ماجنا  هدوب و  بجاو  ام  رب  قباس  رد  یلسغ  ًانایحا  رگا  هک  داد  ماجنا  تین  نیا  هب  ناوتیم 

. دشابن یبصغ  ینعی  حابم ؛ . 1 - 1
.« متسه وت  نامرف  هب  شوگ  تسین ، ییاتمه  وت  يارب  تسا ؛ وت  نآ  زا  یتسه  مامت  تمعن و  ساپس و  انامه  » 
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ص:63

فاوط . 2

رد دـنوشیم و  هکم  هناور  هرمع ، لاـمعا  هـیقب  ماـجنا  يارب  اـشع ، برغم و  زاـمن  زا  سپ  دـندش ، مرُحم  تاـقیم  رد  هـکهک  هاـگنآ  نارئاز ،
دجسم فرط  هب  ناوراک  یناحور  نالوؤسم و  یهارمه  اب  لماک و  یگنهامه  اب  دیاب  زیزع  ناناوج  دنسریم . همرکم  هکم  هب  بش  ياههمین 

. دنناسرب ماجنارس  هب  ار  شیوخ  لامعا  هتفر  مارحلا 
فاوط  ماکحا 

. دیخرچ هبعک  رود  هب  هبترم  تفه  دیاب  فاوط ، تین  هب  . 1
«(1) . » درب نایاپ  هب  اج  نامه  رد  زاغآ و  دراد  رارق  نآ  رد  دوسألا  رجح  هک  هبعک ، زا  ياهشوگ  لباقم  زا  دیاب  ار  فاوط  . 2

بقع بقع  ای  دشاب و  هبعک  هب  ور  تکرح  لاح  رد  رگا  نیاربانب ، دشاب ؛ هدننک  فاوط  پچ  فرط  رد  دـیاب  فاوط  لاح  رد  هبعک ، هناخ  . 3
. تسین حیحص  دورب 

یبوخ يامنهار  بش  رد  هک  دراد  دوجو  یگنر  زبس  یباتهم  دوسألا ، رجح  لباقم  ًاـقیقد  مارحلا ، دجـسم  نحـص  رخآ  رد  نونکا  مه  . 1 - 1
. تسا نارئاز  يارب 
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64 ص :
فرط زا  نیاربانب ، دشاب . یم  رتم  دودح 13  هک  تسا  میهاربا » ماقم   » و هبعک »  » نیب لصاف  دـح  هبعک ، فارطا  مامت  رد  فاوط  هدودـحم  . 4

«(1) . » دنامیم یقاب  رتم  دودح 3  هک  دوشیم ، مک  هلصاف  نیا  لیعامسا  رجح 
، دـشاب كاپ  يو  ساـبل  ندـب و  زین  و  « (2)  » دـشابن شاهدـهع  رب  یلـسغ  هتـشاد و  وضو  اب  ینعی  دـشاب ؛ تراهط  اب  دـیاب  هدـننک  فاوط  . 5

. تسا نینچ  زامن  رد  هک  هنوگنامه 
قلعت اهنآ  رب  سمخ  دناهدمآ ، رفـس  نیا  هب  دوخ  ردام  ردـپ و  هنیزه  اب  دـنرادن و  یلقتـسم  راک  بسک و  زیزع ، ناناوج  هک  تهج  نآ  زا  . 6

. دنزادرپب سمخ »  » ناونع هب  ار  نآ  مجنپ  کی  هبساحم و  ار  مارحا  سابل  دیرخ  هنیزه  تسا  رتهب  لاح  نیا  اب  دریگیمن .

تاعارم ار  هلصاف  نیا  هک  تسین  مزال  یفاص  یناتسیس و  یعناص ، ینادمه ، يرون  يزاریش ، مراکم  يا ، هنماخ  ماظع : تایآ  نیدلقم  . 1 - 1
ماگنه رد  صوصخ  هب  دننک و  فاوط  هدودحم  نیمه  رد  هک  تسا  رتهب  دنچ  ره  تسا ، حیحـص  زین  هدودحم  نیا  زا  جراخ  فاوط  دـننک و 

. دنیامن فاوط  نایناوراک  مه  عمج  اب  ناوراک و  یناحور  اب  ًامتح  هرمع  لامعا  ماجنا 
سپ دیاب  تسا و  مارح  یبنلا  دجسم  مارحلا و  دجسم  لخاد  هب  تداع  مایا  رد  ناوناب  دورو  نینچمه  تبانج و  تلاح  اب  صاخـشا  دورو  - 2

. دنیامن فاوط  هب  مادقا  هکنآ  ای  دنوش و  ناکم  ود  نیا  دراو  لسغ  ماجنا  رذع و  ندش  فرطرب  زا 
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65 ص :
. دریگب وضو  تسین  مزال  دراد و  وضو  هک  نیا  رب  دراذگب  انب  ریخ ، ای  هدش  لطاب  شیوضو  هک  دـنکیم  کش  دراد و  وضو  یـسک  رگا  (ع .)

دیاب دوش ، لطاب  وضو  لیلد  ره  هب  رگا  اما  میهدـن . هار  دوخ  هب  یـساوسو  کـش و  هنوگ  چـیه  هتفرگ و  وضو  لاـمعا  يادـتبا  رد  نیارباـنب ،
تروشم ناوراک  یناحور  اب  لامعا ، همادا  تیفیک  هراب  رد  هدرک ، وضو  دیدجت  سپـس  درپس ،) رطاخ  هب  ار  هطقن  نآ  و   ) درک عطق  ار  فاوط 

. دومن
ياهرود دادـعت  دـنزیهرپب و  تسا  هسوسو  کش و  یترپ و  ساوح  ببـس  هک  يراـک  ره  زا  فاوط  لاـح  رد  دـننک  یعـس  مرتحم  نارئاز  . 8

ار فاوط  دیاب  تسا و  لطاب  فاوط  دراوم  رثکا  رد  دننک ، کش  فاوط  ياهرود  دادعت  رد  رگا  نوچ  دنراد ، هگن  دوخ  رطاخ  رد  ار  فاوط 
هتـسد ناوراک و  یناـحور  اـب  هارمه  فاوط  هک  تسا  نآ  یلاـمتحا ، لکـشم  هنوگره  زا  يریگولج  يارب  هار  نیرتهب  دـنهد . ماـجنا  هراـبود 

«(1) . » دشاب رود  نآ  هیعدا  تئارق  لوغشم  فاوط ، زا  رود  ره  ماگنه  دوش و  هدروآ  اج  هب  یعمج 

. تسا هدش  رکذ  باتک  نایاپ  رد  فاوط  ياهرود  هیعدا  . 1 - 1
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66 ص :
تفه دناوتیم ، ناسنا  تسا و  بجاو  فاوط  دننامه  بحتسم  فاوط  تسا . هبعک  فاوط  همظعم ، هکم  رد  بحتسم  لامعا  زا  یکی  (ص .)

. دهد ماجنا  رفن  دنچ  ای  کی  تین  هب  دنیوگ - فاوط  کی  هک  ار - رود 

فاوط زامن  . 3

نیب ماـقم ، هک  دتـسیاب  يروط  دروآ ؛ اـج  هب  میهاربا  ماـقم  تشپ  فاوـط ،» زاـمن   » تین هب  زاـمن  تعکر  ود  هلـصافالب  دـیاب  فاوـط ، زا  سپ 
. دریگ رارق  هبعک  رازگزامن و 

تکرح نارازگزاـمن  لـباقم  زا  میوـشن و  نارگید  محازم  هک  میـشاب  بظاوـم  دـیاب  ناـکم ، نیا  رد  تیعمج  ماـحدزا  تلع  هب  تسا  ینتفگ 
. دنروآ اج  هب  ار  زامن  تسا ) هدش  صخشم  ناوناب  يارب  هک  اجنآ   ) نایاقآ رس  تشپ  رد  دیاب  زین  مرتحم  نارهاوخ  مینکن .
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67 ص :
. دروآ اج  هب  مارحلا  دجسم  ياج  رهرد  ناوتیم  ار  بحتسم  فاوط  زامن  نمضرد ،

زامن حیحصت 
حیحصت يارب  تصرف  نیرتهب  دنهد . ماجنا  تسرد  ار  یهلا  فیلکت  ات  دنریگب  دای  حیحـص  روط  هب  ار  اهزامن  هک  تسا  بجاو  دارفا  مامت  رب 

رـضحم رد  زاـمن  تئارق  نینچمه  دوشیم . هیـصوت  یـشزومآ  ياـهراون  زا  هدافتـسا  روـظنم  نیا  يارب  تسا ؛ رفـس  زا  لـبق  ناریا و  رد  زاـمن ،
. تسا وکین  هدیدنسپ و  رایسب  یتنس  ناوراک ، یناحور 

هورم افص و  نیب  یعس  . 4

متخ هورم  هب  زاغآ و  افـص  زا  دیاب  یعـس  دومیپ . ار  هورم  افـص و  نایم  هلـصاف  هبترم ، تفه  دیاب  نآ ، زامن  ندـناوخ  فاوط و  ماجنا  زا  سپ 
. دوش
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68 ص :
هلأسم  دنچ 

یعس رود  تفه  نایاپ  نیاربانب ، دیآیم ؛ باسح  هب  مود  هبترم  افص  هب  هورم  زا  نتشگرب  تسا و  هبترم  کی  هورم ، ات  افص  هلـصاف  ندومیپ  . 1
. دوشیم متخ  هورم  رب 

اًلثم رس  تشپ  هب  یهاگ  تسار و  پچ و  هب  ندرک  هاگن  یلو  دورن ؛ ولهپ  هب  ای  بقع  بقع  دشاب و  ولج  هب  ور  یعـس ، ماگنه  رد  دیاب  رئاز  . 2
. درادن لاکشا  هن ، ای  دنیآ  یم  وا  ناهارمه  دنیبب  هکنآ  يارب 

هک اجنامه  زا  دـیاب  دـشاب ، یعـس  نیب  رد  رگا  تسا و  زیاج  اهنآ  نیب  رد  هورم و  افـص و  رب  یگتـسخ  عفر  ندرک و  تحارتسا  نتـسشن و  . 3
. دهد همادا  هدرک ، عطق  ار  یعس 

. تسا رتهب  ندوب  وضو  اب  هچ  رگ  دوش ؛ ماجنا  تراهط  وضو و  اب  تسین  مزال  هورم  افص و  نایم  یعس  . 4

هورم افص و  نیب  یعس  . 4www.Ghaemiyeh.com ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 191زکرم  هحفص 77 

http://www.ghaemiyeh.com


69 ص :
. هتسهآ ای  دنت و  هراوس ، ای  هدایپ  تسا ؛ حیحص  دشاب  وحن  ره  هب  یعس  . 5

. تسا بحتسم  نادرم  رب  اهنت  لمع  نیا  دنورب . رتدنت  یمک  ینعی  دننک ؛ هلوره  نادرم  تسا  بحتسم  یعس  زا  « (1)  » یتمسق رد  . 6
دیکأت دروم  رایـسب  ردام  ردـپ و  هژیو  هب  نانمؤم و  يارب  اعد  و  تیب : لها  فرط  زا  یعـس ، ماـگنه  هدـش  دراو  « (2)  » ياهاعد ندناوخ  (ع .)

. دراد او  هیرگ  هب  ار  دوخ  دنک و  ششوک  ندرک  هیرگ  رد  رئاز  تسا  بحتسم  تسا و 

قلح ای  ریصقت  . 5

. دیچ دیاب  ار  رس  يوم  ای  نخان  زا  يردق  ینعی  درک ؛ ریصقت »  » دیاب یعس ، زا  سپ 
. دنشارتب ار  رس  ینعی  دننک ، قلح »  » دنناوت یم  نینچمه  دننیچب ، زین  ار  دوخ  تروص  يوم  دنناوتیم  نادرم 

. تسا هدش  نیعم  گنر  زبس  غارچ  طخ و  اب  هزورما  تمسق ، نآ  . 1 - 1
. تسا هدمآ  باتک  ینایاپ  لصف  رد  یعس  مهم  ياهاعد  . 2 - 2

قلح ای  ریصقت  . 5www.Ghaemiyeh.com ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 191زکرم  هحفص 78 

http://www.ghaemiyeh.com


70 ص :
هتکن  دنچ 

«(1) . » دوشیم لالح  دوب ، هدش  مارح  درف  رب  مارحا  هطساو  هب  هچره  ریصقت ، زا  سپ  . 1
رد دنهاوخیم  رگا  ناوناب  دننکیم . ریـصقت  هورم  ناکم  رد  یعـس ، زا  دـعب  هک  تسا  فراعتم  نونکا  هچ  رگ  درادـن ، ینیعم  ناکم  ریـصقت  . 2

. دنیبن ار  اهنآ  يوم  مرحمان  هک  دنشاب  بظاوم  دیاب  دننک ، ریصقت  هورم 
. دنیچب ار  يرگید  صخش  يوم  دناوت  یمن  هدرکن ، ریصقت  شدوخ  هک  یسک  . 3

نآ زامن  ءاسن و  فاوط  6 و 7 .

زامن تین  هب  میهاربا  ماقم  تشپ  زامن ، تعکر  ود  نآ ، زا  سپ  ددرگب و  هبعک  رود  هب  ءاسن » فاوط   » تین هب  رود  تفه  دیاب  ریصقت ، زا  سپ 
. دروآ اج  هب  ءاسن  فاوط 

(. تین رد  زج  هب   ) درادن یتوافت  نآ  زامن  هرمع و  فاوط  اب  نآ ، زامن  ءاسن و  فاوط 
. دسریم نایاپ  هب  هدرفم  هرمع  لامعا  نآ ، ماجنا  اب  تسا و  هدرفم  هرمع  لمع  نیرخآ  ءاسن  فاوط  زامن 

. رسمه شوخ و  يوب  زا  هدافتسا  دوش ؛ یم  لالح  ءاسن  فاوط  زا  سپ  مارحا ، تامرحم  زا  دروم  ود  . 1 - 1
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مارحا تامرحم  مود : لصف 

هراشا

مارح مرحم  رب  هک  ییاهراک  زا  هرمع ، لاـمعا  ناـیاپ  اـت  دـیاب  دوشیم و  مرُحم  کـیبل ، نتفگ  تین و  مارحا و  ساـبل  ندیـشوپ  زا  سپ  رئاز ،
رب مه  اـهنآ ، هیقب  ناوناـب و  رب  دروـم  ود  تسا و  مارح  نادرم  رب  اـهنت  نآ ، دروـم  راـهچ  هک  تـسا  مارح  مرحم  رب  لـمع   24 دزیهرپب . تسا 

. تسا مارح  نانزرب  مه  نادرم و 
. تسا رتشیب  اهنآ  هب  زاین  ناکماو  تسا  التبا  دروم  رتشیب  هک  میزادرپ  یم  یتامرحم  نایب  هب  نونکا 
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كرتشم تامرحم 

رطع زا  ندرک  هدافتسا  . 1
. تسین زیاج  دهد  یم  رطع  يوب  هک  یسابل  ندیشوپ  یتح  ندب و  سابل و  هب  ندز  رطع  اهرطع ؛ عاونا  زا  هدافتسا 

: هتکن دنچ 
وبـشوخ ياههویم  ندییوب  ندروخ و  اما  تسین . زیاج  تسا  نآ  رد  نارفعز  هک  ییاذـغ  دـننام  دراد ؛ شوخ  يوب  هک  يزیچ  ندروخ  فلا -

. درادن یلاکشا 
. تسین زیاج  وبشوخ ، ياهیزبس  اهلگ و  ندییوب  ب -

. تسین زیاج  دب  يوب  زا  ینیب  نتفرگ  ج -
. تسین زیاج  مارحا  لاح  رد  وبشوخ  نادند  ریمخ  وپماش و  نوباص ، زا  هدافتسا  د -
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73 ص :
هنییآ  رد  ندرک  هاگن  . 2

. تسا ندرک  تنیز  شیارآ و  دصق  هب  هنیآ  رد  ندرک  هاگن  مارحا ، تامرحم  زا 
یلو درادن ، لاکشا  دتفایم ، هنیآ  هب  وا  مشچ  هابتشا  روط  هب  هتساوخان و  یهاگ  هک  دنادب  دشاب و  هنیآ  تسا ، نکاس  مرحم  هک  یقاتا  رد  رگا 

. دزادنیب نآ  يور  يزیچ  ای  دراد  رب  ار  نآ  هک  تسا  رتهب 
ندب  هب  ندیلام  نغور  . 3

. تسا مارح  مرک ، دننام  ندب ؛ هب  نغور  ندیلام  مارحا ، لاح  رد 
ندب  زا  وم  ندودز  . 4

، دوش هدنک  ییوم  دصق ، نودب  لسغ ، ای  وضو  ماگنه  رد  رگا  اما  تسا . مارح  يرگید  ای  دوخ  ندب  زا  وم  ندودز  ندـیچ و  مارحا ، لاح  رد 
. درادن لاکشا 

نتفرگ  نخان  . 5
«(1) . » تسا مارح  اپ  ای  تسد و  نخان  ندرک  هاتوک  ندیچ و 

. تسا بجاو  مارحا  نایاپ  رد  ریصقت و  ماگنه  یلو  تسا ، مارح  مارحا  لاح  رد  نخان » نتفرگ  و « ندب » زا  وم  ندودز  .» 1 - 1
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نادرم صوصخم  تامرحم 

هتخود  هماج  ندیشوپ  . 1
. دنشوپب ار  هدش و ...  هتخود  « (1)  » دنب رمک  راولش ، هماجریز ، نهاریپ ، دننام  هتخود ؛ سابل  دیابن  نادرم 

اپ يور  مامت  ندناشوپ  . 2
لاکـشا دریگن  ار  اپ  يور  مامت  هک  ییاپمد  ندیـشوپ  هتبلا  دیـشوپ ؛ دـیابن  باروج و ...  شفک ، دـننام  دـناشوپیم ؛ ار  اـپ  يور  ماـمت  هکیزیچ 

. درادن
رس ندناشوپ  . 3

. دنناشوپب يزیچ  اب  ار  نآ  زا  یتمسق  ای  رس  همه  دنناوتیمن  نادرم ،
زیاج دـناشوپب ، ار  رـس  هک  یتروص  هب  هلوح ، اب  رـس  ندرک  کشخ  یتح  ای  رـس و  رب  هچراپ  نتخادـنا  ای  هالک و  نتـشاذگ  رـس  رب  نیارباـنب ،

. تسین

. درک هدافتسا  ناوت  یم  هدش  سرپ  ياهدنب  رمک  زا  اما  تسین ، زیاج  هدش  هتخود  دنب  رمک  زا  هدافتسا  . 1 - 1
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هیاس  ریز  هب  نتفر  . 4

نیـشام رب  راوس  ای  دریگب  رـس  يالاب  رتچ  اًلثم   ) دریگ رارق  هیاس  ریز  دـیابن  تسا ، تکرح  لاح  رد  هک  هاـگنآ  زور ، رد  رفـس  ماـگنه  مرُحم ،
«(1) (. » دوش راد  فقس 

ناوناب صوصخم  تامّرحم 

تنیز  رویز و  لیاسو  زا  هدافتسا  . 1
تسین مزال  هتـشاد ، تداع  اهنآ  ندیـشوپ  هب  مارحا  زا  لبق  هک  ییاهرویز  هتبلا ، تسا ؛ مارح  مارحا ، لاح  رد  نز ، رب  تالآ  رویز  ندیـشوپ 

. دهد ناشن  درم  هب  ار  نآ  تسین  زیاج  تروص  ره  رد  یلو  دروایب ، نوریب  مارحا  يارب 
تروص  ندناشوپ  . 2

دیاب نیا ، ربانب  دناشوپب . هلوح  اب  تروص  ندرک  کشخ  يارب  یتح  دنب و  ور  باقن ، اب  ار  دوخ  تروص  زا  یتمـسق  ای  مامت  دـیابن  مرُحم  نز 
. دشاب زاب  دوش  یم  هتسش  وضو  رد  هک  يرادقم  هب  تروص 

. درادن یلاکشا  راد  فقس  نیشام  اب  هار  ندومیپ  دوش ، یم  ماجنا  بش  رد  هکم  هب  هرجش  دجسم  زا  تکرح  همانرب  هک  تهج  نآ  زا  . 2 - 1
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هنیدم هکم و  رد  زامن  هرابرد  هتکن  دنچ  موس : لصف 

مارحلا دجـسم  رد  زج  هب  دنناوخب ، تعکر  ود  ار  یتعکر  راهچ  ياهزامن  دیاب  دننامیم ، هنیدم  ای  هکم  رد  زور  زا 10  رتمک  یتقو  نارئاز ، . 1
تنس لها  اب  زامن  دجسم ، ود  نیا  تعامج  زامن  رد  نیاربانب ، « (1) . » دناوخ مامت  ای  هتسکش  ار  زامن  اهنآ ، رد  ناوت  یم  هک  یبنلا ، دجـسم  و 

. دوش هدناوخ  مامت  و 
«(2) . » تسین زیاج  نتشاذگ  رهم  درادن و  عنام  دجسم  ياهشرف  يور  ندرک  هدجس  یبنلا  دجسم  رد  . 2

ای مامت  ار  ناشزامن  هنیدـم  هکم و  رهـش  مامت  رد  دـنناوت  یم  یفاص  مراکم و  لضاف ، یناتـسیس ، يا ، هنماـخ  ماـظع : تاـیآ  نیدـلقم  . 1 - 1
. دنناوخب هتسکش 

. درادن یلاکشا  گنس  رب  ندناوخ  زامن  نیا ، ربانب  تسا و  رمرم  شرف  گنس  نیمز  مارحلا ، دجسم  رد  . 2 - 2
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. تسین زیاج  تعامج  زامن  عورش  ماگنه  یبنلا ، دجسم  ای  مارحلا  دجسم  زا  ندش  جراخ  . 3

: دوش یم  هراشا  اهنآ  زا  يدراوم  هب  هکدراد  دوجو  ییاهتوافت  هعیش ، تنس و  لها  زامن  نایم  . 4
. دوشیم هماقا  تبون  جنپ  رد  اهزامن  دوشیم و  شخپ  وگدنلب  زا  تبون  ود  رد  ینالوط و  ًاتبسن  هلصاف  اب  هماقا  ناذا و  ناتسبرع ، رد 

زا سپ  نتفگ  نیمآ  هعیـش ، هقف  رد  دنیوگیم ؛ نیمآ »  » هدیـشک يادص  اب  ءاشع ، برغم و  حبـص ، ياهزامن  رد  دمح  زا  دـعب  تنـس ، لها  - 
. دوش هتفگ  نیملاعلا » بر  هللا  دمحلا  ، » هتسهآ تسا  بحتسم  دوشیم و  زامن  ندش  لطاب  بجوم  دمح ، تئارق 

دیابن رازگ  زامن  نیاربانب ، دننکیم ؛ تئارق  ینالوط  ار  ُهَدِمَح » ْنَِمل  ُهَّللا  َعِمَس   » رکذ دنراد و  يدایز  ثکم  عوکر ، رکذ  زا  سپ  تنس ، لها  - 
. دور هدجس  هب  تعامج  اب  هارمه  دنک و  ربص  دیاب  هکلب  دور ، هدجس  هب  عیرس  عوکر ، زا  نتساخرب  زا  سپ 
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ياـهزامن رد  تسین  مزـال  نیارباـنب ، تسا ، بحتـسم  توـنق  زین  هعیـش  هقف  رد  تسین ؛ لوـمعم  توـنق  نتفرگ  تنـس ، لـها  ياـهزامن  رد  - 

. دوش هدناوخ  تونق  تنس  لها  اب  تعامج 
بحتسم لمع  نیا  دوشیم . هدناوخ  تیم  زامن  ًالومعم  بجاو ، ياهزامن  زا  دعب  هک  تسا  نیا  رب  مسر  یبنلا ، دجسم  مارحلا و  دجـسم  رد  - 

. تسا هدیدنسپ  نآ  رد  تکرش  و 
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هرمع فراعم  مجنپ : شخب 

هراشا

. دروآیم دیدپ  ناسنا  رد  صاخ  یشمارآ  دنکیم و  انشآ  لامعا  تقیقح  هب  ار  حور  جح ، رارسا  اب  ییانشآ 
راکـشآ ار  یتیبرت  یقالخا و  ینافرع و  ياهزار  لزانم ؛ لامعا و  زا  کی  ره  رد  ّربدت  رّکفت و  تسا . یتوکلم  كولـس  ریـس و  هرمع ، جح و 

. دشخبیم یگشیمه  يدنویپ  هناخ  بحاص  اب  ار  یمدآ  هتشگرس  حور  دنکیم و 
!؟ دنرادن زاین  زار و  ترایز و  ياوه  لاح و  ارچ  دنسرپیم : رفس  تسخن  ياهزور  رد  ناناوج  زا  يرایسب 

. دومیپ ار  هلاس  دص  هر  هبش  کی  هک  تشاد  عقوت  دیابن  ًالوا  مینک ، ادیپ  يونعم  حور  میهاوخبرگا  تفگ : ناوتیم  خساپ  رد 
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ار یهلا  برق  تسخن  ماگ  ناوتیم  لامعا ، زومر  رارـسا و  رد  تقد  رفـس و  نیا  سدـقم  ياهیندـید  رد  لـمأت  راـگدرورپ ، هب  دـیما  اـب  ًاـیناث 

کت هنیدم و  هکم و  بیـشن  زارف و  رپ  خیرات  اههدینـش ، مامت  يور  میرذگن و  يرـس  رـس  زیچ  چیه  زا  درک . ینارون  ار  لد  هناخ  تشادرب و 
. دوشیم بوسحم  تدابع  کی  دوخ  رّکفت  هک  میشیدنیب  تقد  هب  هرمع  لامعا  کت 

ناگماج دیپس  اب  ماگمه  مارحا ؛

. تسادخ ریسم  رد  تکرح  قح و  زا  يرادربنامرف  نیرمت  مارحا ، تسا ؛ لد  ییانشور  ناج و  یکاپ  زا  يدامن  یگدنب و  سابل  مارحا ،
. میباییم رگید  يّدلوت  اجنآ  رد  میدنبیم و  مارحا  تاقیم »  » رد
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. مینک رود  نتشیوخ  زا  مه  ار  هانگسابل »  » میریگیم میمصت  میروآیم و  رد  ار  ایند  ياهسابل 

، لالح كاپ و  دیفس ، یسابل  میـشوپب ؛ مارحا  سابل  مسجو ، حور  بلق و  تراهط  اب  ات  مییوش  یم  ناهانگ  زا  ار  نتـشیوخ  مینکیم ، لسغ » »
! راگدرورپ زا  تعاطا  سابل 

. تسا تمایق  زور  رد  یبوبر  رضحم  ربارب  رد  روضح  دننامه  تاقیمرد ، روضح  تسا و  نفک »  » هیبش مارحا ، سابل 
اهنت دـنک و  اهر  زیچ  همه  زا  ار  دوخ  دـیاب  رازگزامن  تسا . زامن  رد  مارحـإلا  هریبکت  دـننامه  مارحا  نوچ  میوشیم ، مارحـإلا  هریبکت  هداـمآ 

«(1)  » دوشن بکترم  تسا  مارح  وا  رب  ار  هچنآ  دوش و  ادخ  هجوتم 

عوشخ تلاح  هکنآ  يارب  دنوش ؛ ادخ  نما  مرح  دراو  مارحا  اب  هدش  هداد  روتـسد  مدرم  هب  دناهدومرف «: مارحا  هفـسلف  رد  اضر ع  ماما  . 1 - 1
يوس هب  دوجو  مامت  اب  دنشاب و  يدج  دنهدیم  ماجنا  هک  يراک  رد  دنوشن و  مرگرـس  ییایند  روما  رویز و  رز و  زینو  هدوهیب  روما  هب  هتفای ،

.« دننک تکرح  ادخ 
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دنوادخ توعد  هب  خساپ  کیبل ،

زا کشا  دزیریم و  ورف  یمدآ  لد  ماگنه ، نآ  رد  دـبای . یم  ققحت  مارحا  هداد ، تبثم  خـساپ  یهلا  توعد  هب  ناـسنا  هیبلت »  » رکذ نتفگ  اـب 
ادخ اب  تقیقح  رد  نتفگ ، کیّبل  اب  رازگهرمع  دنیب . یم  راگدرورپ  هدـش  توعد  نامهیم و  ار  دوخ  ناسنا  اریز  ددرگیم ؛ يراج  ناگدـید 

. ددنبب ناهانگ  همه  رب  هشیمه  يارب  ار  دوخ  نابز  دیاشگن و  نابز  ادخ  تعاطا  هب  زج  هک  ددنبیم  نامیپ 
هب و  دنکیم ؛ راختفا  دّـهعت  نیا  هب  ناسنا  درادـب . ساپ  ار  مارح  لالح و  ددرگ و  یهلا  رماوا  میلـست  لاح  همه  رد  هک  ددـنبیم  نامیپ  ادـخاب 

«(1) . » دونشب یخساپ  لد ؛ هکنآ  دیما  هب  دیوگب ؛ دنلب  يادص  اب  دنک و  رارکت  ار  نآ  تسا  بحتسم  تلع ، نیمه 

شکرابم يولگرد  ادص  هیرگزا ، دیوگب ، کیبل  تساوخ  دیشوپ و  مارحا  سابل  هک  نیمه  قداص ع  ماما  هک  تسا  هدمآ  تایاور  رد  . 1 - 1
ماـما یلطعم !؟ ارچ  تفگ : درک و  ترـضح  نآ  هب  ور  تنـس  لـها  ياـه  هقرفزا  یکی  ربهر  دـیوگب ، هیبلت  تسناوتن  درک  هچره  دـش . سبح 

! مرادن لوبق  ار  وت  ندمآ  نم  هکدیآ  باوج  یلو  مدمآ ، ایادخ ! کیبل ،» میوگب « مسرتیم  دومرف :
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ناگتشرف اب  ماگمه  فاوط ،

. مینکیم شمارآ  ساسحا  رهش ، نیا  هب  ندیسر  اب  میوش ؛ یم  هکم  ِیهار  تاقیم ، رد  مارحا  زا  سپ 
! مدوجو مامت  ما ! یتسه  نم ! هلبق  مالس  مدوجس  زبس  ناتسآ  مالس  هبعک ، مالس 

مدوبن  دوب و  مامت  تهاگن ، مین  يادف  یکاپ  هداس و  فاص و  هک  یبیجن  قشع  مالس ،
مدورو  ناتسآ  رد  ار  نآ  ماهدیرب  رس  هک  ّریحت  داژن ، زا  دوب  یکرتوبک  ملد 

تسا نیریش  هچ  مینکیم . وگو  تفگ  نابرهم  يادخ  اب  میهن و  یم  هدجـس  رب  رـس  دهدیمن ؛ نامناما  هیرگ  دتفایم ، هبعک  هب  ام  هاگن  هکنیمه 
 .... ناتسود و ماوقا ، ردام ، ردپ و  مینکیم ؛ ناشیاعد  میروآیم و  دای  هب  ار  همه  هظحل  کی  رد  لوا ! تلاح  نآ  رد  نتساوخ  تجاح 
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انب ار  هبعک  لیعامـسا ، کـمک  اـب  هک  ار  ع )  ) میهاربا تسا . لوغـشم  فاوط  هب  هک  میروآـیم  رظن  رد  ار  ع )  ) مدآ مینکیم ، تقد  یمک  یتقو 

ار یـسیع  ار ، یـسوم  تسا . هدیزگ  لزنم  لیعامـسا ) رجح  رد   ) هبعک رانک  رد  هدـش و  باریـس  شلاسدرخ  دـنزرف  اب  هک  ار  رجاه  دـنکیم .
 .... دنکشیم ار  اه  تب  هتفر ، ربمایپ  هناش  رب  هبعک  دولوم  ع ،)  ) یلع دنوشیم . دجسم  دراو  حتفلا » باب   » زا ناشنارای  اب  هک  ار  دمحمو :

، بات یب  وت  قوش  زا  دـش  هبعک  ایدـهم ، تسا : هدروآ  رب  دایرف  هدرک و  روهظ  دوسألا  رجح  راـنک  زا   ] دوعوم يدـهم  منیبیم !؟ هچ  ایادـخ !
! باتب

تروص هب  هک  تسا  زامن  ناسمه  فاوط  ناسنیدـب  دوش ؛ ماجنا  تراهط  اب  دـیاب  شزامن ، اب  هارمه  هک  تسا  هرمع  ِلمع  اـهنت  فاوط ، *** 
«(1) . » دوشیم ماجنا  هناخ  رود  كرحتم 

، ناگدننک فاوط  يارب  تمحر   60 تسا ؛ هداد  رارق  شیوخ  هناخ  رانک  رد  تمحر  دنوادخ 120  دنیامرفیم «: یلع ع  نانمؤم  ریما  . 1 - 1
.« هبعک هب  ناگدننک  هاگن  يارب  تمحر  نارازگ و 20  زامن  يارب  تمحر   40
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86 ص :
. دهد یم  قوس  تاهج  همه  هب  تهج  کی  زا  ار  وا  هجوت  دناوخیم و  ارف  يرگنوس  همه  هب  ار  يدُعب  کت  رگن و  کت  ناسنا  فاوط ،

« (1) « ؛ تسا یگدنز  رد  نتشاد  فده  يارب  ییامنهار  تسا ؛ دیحوت  لبمس  فاوط ،
. دیخرچ نآ  رود  هب  راو  هناورپ  دیاب  دوبعم ، دای  هب  هک  تسا  یعمش 

دوشن مگ  هر  هک  تسا  یناشن  گنس  کی  هبعک 
تساجک  رای  نیبب  دنب ، رگد  مارحا  یجاح ،

فاوط هب  ادـخ  شرع  میرح  رد  هک  ناگتـشرف - اب  گنهامه  دوخ ، بلق  اب  « ؛» هَِکئاَـلَْملا َعَم  َکـِْبلَِقب  ْفُط  َو  : » دـیامرف یم  ع )  ) قداـص ماـما 
.« نک فاوط  دنلوغشم -

ره زا  ندش  كاپ  دهدیم ؛ یگزیکاپ  روتسد  تراهط و  سرد  تسا ، كاپ  یگدولآ  هنوگره  زا  هک  ياهناخ  ناونع  هب  هبعک ، درگرب  فاوط 
. اهیبوخ يادخ  اهیبوخ و  هب  تکرح  ترجه و  بیع و  كرش و  يدب ،

َال َو  ِهَِّلل ، ُدْمَْحلا  َو  ِهَّللا ، َناَْحبُـس  هدش «: هداهن  ناینب  هملک  راهچ  رب  هک  تسا  نیا  هبعک » ندوب « یعلـض  راهچ  زار  هک  تسا  تیاور  رد  . 2 - 1
یگدنز دشیدنیب و  هدـش ، انب  نآ  رب  یتسه  ماظن  هک  ياهملک  راهچ  نیا  هب  فاوط  لاح  رد  ناسنا  هک  تسابیز  هچ  و  رَبْکَأ » ُهَّللا  َو  ُهَّللا  اَّلِإ  ََهلِإ 

. دهن انب  نآ  رب  ار  شیوخ  هدنیآ  و 
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87 ص :
. دنخرچب ادخ »  » روحم رب  ام  راتفر  لامعا و  اه و  هتساوخ  هدارا و  رکف و  یکاخ ، مسج  نیا  هارمه  هک  تسا  نیا  فاوط  رد  مهم  هتکن 

دناهدید نامرف  ضرف  نت  هبعک  فاوط  سپ  دنا  هدرک  ناج  هبعک  فاوط  لوا  ناقشاع 
دـهع و تسا - رارـسا  نیرتگرزب  هنیجنگ  هک  یتشهب - گنـس  نیا  اب  دـیاب  رود  ره  رد  سپ  تسا ؛ دوسـألا » رجح   » زا فاوط  ناـیاپ  زاـغآ و 

. میدنبب نامیپ 
اه نامیپ  همه  ضقن  دشاب ، اور  وت  زا  دعب  متسکشب  همه  دهع  متسب ، رد  وت  دهع  ات 

میظعت و يارب  تسا . ایبنا  زا  يرایـسب  لیعامـسا و  رجاه ، نفد  لـحم  رجِح ، میخرچب !؟ زین  لیعامـسا » رجح   » نوماریپ فاوط ، رد  دـیاب  ارچ 
. دنکیم میرکت  ار  شنانمؤم  دنوادخ  نینچنیا  میدرگب و  زین  رجح  رود  هب  دیاب  نانآ ، هب  مارتحا 
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88 ص :
تفه نآرق و  نطب  تفه  نیمز ، نامسآ و  تفه  اب  تفه  نیا  یلو  مینادیمن ، ار  سدقم  دادعا  زمر  زار و  مینکیم ؟ فاوط  رود  تفه  ارچ 
ینعی دراد ؛ هورم  افص و  نایم  یعس  کی  فاوط و  رود  کی  شرمع  رـسارس  رد  هتفه  زور  ره  تباین  هب  ناسنا  تسین . طابترا  یب  هتفه  زور 

«(1) . » تسا یعس  فاوط و  لاح  رد  ار  رمع  مامت 

ادخ اب  وگو  تفگ  زامن ،

هک یلمع  نیلوا  تشهب ، دیلک  لامعا ، نازیم  دنوادخ ، نامیپ  نمؤم ، جارعم  نید ، ساسا  مالـسا ، هناشن  بتکم ، يامیـس  نید ، نوتـس  زامن ،
هب ندـش  کیدزن  هلیـسو  ربمایپ ، مشچ  رون  ّربکت ، يوراد  ناطیـش ، هدـنبوک  ایلوا ، اـیبنا و  شرافـس  نیرخآ  دوشیم ، لاؤس  نآ  زا  تماـیق  رد 

! تسا اهناج  اه و  لد  شخب  مارآ  ادخ ، دای  تسادخ و  دای  ناهانگ و  شزرمآ  ببس  ادخ ،

هدز تفگش  ناگتشرف  وا ، هب  هدجـس  يارب  ناگتـشرف  هب  ادخ  روتـسد  مدآ و  شنیرفآ  زا  سپ  هک  تسا  هدمآ  نیموصعم  تایاور  رد  . 1 - 1
کئالم دـننک ، فاوط  ار  رومعملا » تیب  ات « داد  روتـسد  راگدرورپ  دـندرک و  هبوت  بلط  کـئالم  درک ، بضغ  اـهنآ  رب  دـنوادخ  دـندش و 

، مدآ ترـضح  نادنزرف  يارب  یلاعت  يادخ  سپـس  تفریذپ . ار  اهنآ  هبوت  دـنوادخ  دـندومن و  رافغتـسا  دـندرک و  فاوط  ار  نآ  لاس  تفه 
ره دـش ؛ بجاو  رود  تفه  ناگدـنب  رب  فاوط  سپ ، دـشاب . ناهانگ  زا  ندـش  كاپ  هبوت و  لحم  ات  داد ، رارق  رومعملا  تیب  ریز  رد  ار  هبعک 

. رود کی  لاس 
تسادخ هاگهولج  سدق و  تحاس  تساهلد  هناخ  هبعک  هناخ 

هناخ نآ  درگ  تسا  فاوطرد  هناورپ  وچمه  هک  نآ  تخبکین 
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89 ص :
. درکن اهر  ار  زامن  نمشد ، ياهریت  ربارب  رد  هزرابم و  نادیم  رد  اروشاع و  زور  رهظ  رد  ع )  ) نیسح ماما 

! ایادخ : » تفگ داد و  نکسم  تشادن - یهایگ  بآ و  چیه  هک  ماگنه  نآ  هکم - غاد  ياهنابایب  رد  ار  شیوخ  كدوک  رسمه و  ع )  ) میهاربا
«(1) .« » دنراد اپ  هب  زامن  ات 

دنوادـخ هک  اریز  میناوخیم ؛ زامن  هبعک  يوس  هب  و  میهاربا ) ماقم   ) وا هاگیاج  تشپ  رد  میهاربا ، تنـس  قباطم  فاوط ، نایاپ  زا  سپ  لاـح ،
«(2) .« » دیهد رارق  ادخ  شتسرپ  هاگیاج  ار  اجنآ  دیناوخب و  زامن  میهاربا  ماقم  رد  : » تسا هداد  روتسد  میرک  نآرق  رد 

تما تماما ، ماقم  زا  تسا  يزمر  میهاربا  ماقم 

3 ع میهاربا : هالَّصلا . اوُمیُقِیل  انَّبَر  . 2 - 1
125 هرقب : یلَصُم . َمیهاْربِإ  ِماقَم  ْنِم  اوُذِخَّتا  َو  . 1 - 2
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90 ص :
. دننکیم ادتقا  وا  هب  روظنم  نیمه  هب  دزومآیم و  دیحوت  نامرهق  زا  ار  رفک  اب  يریذپان  شزاس  سرد  لمع ، نیا  اب  رازگجح  ِیمیهاربا 

هب نآ  تشپ  ام  دریگ و  رارق  ام  يولج  زامن ، رد  دیاب  هدوب ، ماما  ياپ  ریز  هک  مه  یگنس  هک  دراد  تیمها  يردق  هب  مالـسا  رد  تماما  يرآ ،
«. تماما  » و دیحوت »  » نایم ینعی ، دشاب ؛ ماقم »  » و هبعک »  » نایم دیاب  تکرح  زین ، فاوط  رد  میتسیاب ! زامن 

هب داد ، افـص  نآ  اب  ار  دوخ  تروص  رـس و  دیـشون و  مزمز » بآ   » نیمز يور  بآ  نیرتهب  زا  يرادقم  فاوط ، زامن  زا  دـعب  تسا  بحتـسم 
. دوش هتسش  نامیاهیتشز  اهیدب و  دشوجب و  نامدوجو  رد  درِخ  لقع و  مزمز  هکنآ  دیما 
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ص:91

اهیبوخ يوس  هب  تکرح  یعس ،

، ییاهنت تاظحل  نآ  رد  ار  بیـشن  زارف و  رپ  هلـصاف  راوتـسا ، ینامیا  دیما و  رپ  یبلق  اب  هک  وا  تسا ؛ رجاه  هب  ادتقا  هورم ، افـص و  نایم  یعس 
. دیـسر هجیتن  هب  ماجنارـس  دشخب و  ییاهر  گرم  زا  ار  شماک  هنـشت  دـنزرف  دـبایب و  بآ  ياهعرج  ات  دـیود  وس  نآ  وس و  نیا  هب  راب  تفه 

«(1)»
راک و هب  اعد ، لکوت و  رب  هوالع  دـیاب  راگزور  ياهیتخـس  رد  هک  دـنزومآیم  رجاه  یعـس  زا  ماهلا  اب  نیداـمن ، هماـنرب  نیا  رد  ناناملـسم 
هک دوب  ریذـپان  یگتـسخ  راک  یعـس و  اب  هارمه  اریز  دـننیزگ ؛ يرود  نتفرگ  لـغب  رد  مغ  يوناز  ینیـشن و  هشوگ  زا  دـنزادرپب و  شـشوک 

«(2) . » داتفا نایرج  هب  مزمز  همشچ 

! دش باریس  ولگ  نوخ  اب  هنوگچ  هکنیا  دنتفایم و  البرک  رد  نیسح ع  اما م  ههام  شش  لفط  دای  هب  هاگآ  دوخان  یعس ، رد  نایعیش  . 1 - 1
همـشچ سأی  هک  دناشکب ، سأی  هب  ار  یناسنا  دیابن  هدنبیرف  ياهبارـس  تسا . هتفهن  مزمز  همـشچ  هورم ، افـص و  نیب  یعـس  نطاب  رد  . 2 - 2

وشن و هتـسخ  اهیبوخ  ریـسم  رد  تسا . هدیـشوج  لیعامـسا  ياپ  ریز  زا  هک  تسا  یلـالز  همـشچ  یعـس ، ماـجنا  رـس  دناکـشخیم . ار  حور 
. میروخ دنویپ  ترطف  همشچ  هب  باجتسم و  تیاهاعد  ات  دشاب ، هتشاد  تماقتسا 
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92 ص :
رد همیسارس  شیوخ ، تداعـس  تالکـشم و  لح  يارب  هداس  دیفـس و  یـسابل  اب  همه  هک  ارچ  دنـشاب ؛ نتورف  عضاوتم و  هک  دنزومآیم  زین  و 

. دناتکرح
لیلذ و يرگمتـس  رابج و  ره  اجنآ  رد  اریز  تسین ؛ یعـس ) لحم   ) یعـسم زا  رت  بوبحم  ادـخ  شیپ  یناکم  : » دـنیامرفیم ع )  ) قداـص ماـما 

«(1) .« » ددرگیم راوخ 
، هورم هب  ندیـسر  اب  نک و  هیفـصت  تمایق  رد  ادـخ  رادـید  يارب  ار  تریمـض  حور  افـص ، رب  فقوت  اـب  : » دـنیامرفیم ترـضح  نآ  نینچمه 

«(2) .« » ریگ شیپ  رد  دنوادخ  يارب  ار  يدرمناوج  تورم و 

تسا ییاج  ناکم ، نیا  دننک . تکرح  رت  دنت  یمک  هدش  صخـشم  گنر  زبس  یباتهم  اب  ار  یعـس  زا  یتمـسق  نادرم  تسا  بحتـسم  . 3 - 1
. درک ضارعا  وا  زا  تعرس  اب  ترضح  نآ  تشاد و  ار  میهاربا  بیرف  دصق  ناطیش  هک 

. وفعلا وفعلا ، وفعلا ، دیوگب : بترم  دراداو و  هیرگ  هب  ار  دوخ  دناوخب و  اعد  یعس ، لاح  رد  ناسنا  تسا  بحتسم  - 2

اهیبوخ يوس  هب  تکرح  www.Ghaemiyeh.comیعس ، ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 191زکرم  هحفص 101 

http://www.ghaemiyeh.com


ص:93

اهیدب ندودز  ریصقت ؛

. میوش یم  جراخ  مارحا  زا  نخان ، ای  وم  ندرک  هاتوک  اب  میسریم و  مارحا  نایاپ  هب  نونکا  میدمآ و  میتسب و  مارحا  هرجش  دجسم  رد 
میبای و ییاهر  اهیگدولآ  زا  میرذگب . اهییابیز  وم و  زا  میروآ و  دورف  شناتسآ  رب  رس  درک ، ینابرق  تسود  لباقم  رد  ار  ییابیز  رهاظم  دیاب 

. مینک كاپ  ار  لد 
«. ءاسن فاوط   » تین هب  یلو  نیشیپ ، فاوط  نانوچ  تسا ؛ فاوط  ماجنا  هفیظو  رگید  راب  ریصقت ، زا  سپ  *** 

تلاسر زاغآ  رفس و  نایاپ  عادو ؛ فاوط 

مرپسیم  دوخ  هب  هن  هر  نیا  هدشلد  نم  هک  مرگن  یم  افق  هب  ترسح  رسز  موریم و 
هدرک فاوط  هبعک  نوماریپ  رود  تفه  دیآ ؛ نوریب  ادخ  هناخ  زا  دنک و  عادو  فاوط  راب  نیرخآ  يارب  رئاز  هک  تسا  بحتسم 
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94 ص :
. دیامن ار  شاهناخ  ددجم  ترایز  قیفوت  ياضاقت  دنوادخ  زا  دهن و  هدجس  رب  رس  دشونب و  مزمز  بآ  سپس  دراذگب ، زامن  تعکر  ود  و 

ار اهزار  اهدرد و  تحار ، یمیمص و  هداس و  دوخ ، يردام  ياهنابز  هب  رتشیب  دوشهدناوخ ، یبرع  هب  ییاهاعد  تسین  مزال  عادو ، فاوط  رد 
. دراد نامتسود  رتشیب  ردام  زا  یتح  ادخ  يرآ ، مییوگیم ؛ نخس  شیوخ  ردام  اب  ایوگ  مینک . اوجن 

! هبعک يا  ظفاح  ادخ  مییوگیم ؛ دوجو  مامت  اب  مینکیم و  هبعک  هب  راب  ترسح  یهاگن  تسا . مارحلا  دجسم  رد  روضح  تاظحل  نیرخآ 
! یلع هاگداز  يا  ظفاح  ادخ  زامن ! رد  ماهلبق  يا  ظفاح  ادخ 

! ماقم يا  مزمز ، يا  هورم ، افص ، يا  ظفاحادخ 
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95 ص :
اما میوریم ، ام  هبعک ، میـشاب . وت  دای  هب  هشیمه  ات  نک  یتیانع  نک ! توعد  رفـس  نیا  هب  ار  ام  رگید  راب  یتشهب ! گنـس  يا  دوسألا ،» رجح  »

تادـهعت و نآ  اـهزاین و  زار و  نآ  تشاد و  میهاوخ  ناـمدایرد  ار  وت  اـب  روضح  تارطاـخ  میرازگیم و  زاـمن  وـت  هب  ور  راـب  جـنپ  زور  ره 
. دوب دهاوخ  ام  اب  هشیمه  اهنامیپ 

ار رجاه  مدرک . هدهاشم  ار  میهاربا  مدآ و  ياپ  ياج  مدرک . سح  دوجو  مامت  اب  ار  وت  نم  مدید ، اهزیچ  رایسب  هچ  اجنیارد  نم  اراگدرورپ !
یتاغوس مسریم ، منطو  هب  هک  لاح  مدرک و  وگو  تفگ  وت  اب  مدید . ار  ص )  ) دمحم هاگدجس  دوب . لیعامـسا  یپ  رد  ناود  ناود  هک  مدید 

حور  نم 
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96 ص :
. منک هیده  ماهنشت  ناتسود  ماوقا و  هب  ار  نآ  زا  ياهعرج  نک  مکمک  ماهدرک . بسک  امش  زا  هک  تسا  يايونعم 

(. انَْتیَدَه ْذِإ  َدَْعب  اَنبُوُلق  ْغُِزت  انَّبَر ال  : ) امرف باجتسم  ار  میاعد  ادوبعم  ایادخ !
! مهار غارچ  یهار  ود  رد  شاب و  مروای  ییاهنت  رد  سنوم ! يا 

. نز دنویپ  هبعک  دیشروخ  اب  شاب و  رادیرخ  نامدیما  هب  ار  ام  هدش ؛ زیربل  وت  هب  دیما  زا  مدوجو  مامت  ماهتسب و  لد  تیاههدعو  هب  زیزع ! يا 
. یقاتشم لاحلا  فصو  تفگ  دیاشن  رتفد  دص  هب  تسا  یقاب  نانچمه  تیاکح  رتفد  نیا  دمآ  نایاپ  هب 

اهیدب ندودز  www.Ghaemiyeh.comریصقت ؛ ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 191زکرم  هحفص 105 

http://www.ghaemiyeh.com


ص:97

عادو ياههمزمز 

ظفاحادخ اههتسدلگ ! هدشمگ ! رازم  ظفاحادخ  ادخ ! لوسر  رهش  هنیدم !
ظفاحادخ انشآ ! بیرغ  نارتوبک  یگنتلد  کشا و  ياهبش  هبدن و  لیمک و 

ظفاحادخ اهرمغ ، رد  هدشمگ  تشهب  سوناف  یب  رازم  ارضخ ! دبنگ  عیقب !
ظفاحادخ اشگلد ، يرمرم و  يانب  يربا  هتفرگ و  ياوه  غاد ! نیمز 

ظفاحادخ اعد ، مالس و  ياههدیپس  ناتسربق  تشپ  زیگنا  مغ  بورغ 
ظفاحادخ ادخ ، لوسر  رهش  هنیدم ! اهنابایخ  هتخوس ! رد  هبوت ! نوتس 
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ص:98

هبعک يا  ظفاحادخ 

راگدرورپ تیب  يا  ظفاحادخ  رای  مزب  يا  هبعک ، يا  ظفاحادخ 
زامن رد  ماهلبق  يا  ظفاحادخ  زار  لها  لفحم  يا  ظفاحادخ 

نم  بوبحم  تیب  يا  ظفاحادخ  نم  بولطم  يوک  يا  ظفاحادخ 
یلع  هاگداز  يا  ظفاحادخ  یلجنم  لد  وت  زا  يا  ظفاحادخ 

ماهدوس  خر  وت  كاپ  ناماد  هب  ماهدوب  يدب  نامهیم  رگا 
مور  یلاختسد  اب  هک  ادابم  مور  یلاح  هچ  اب  نورب  رد  نیا  زا 

ینک  میادخ  دبع  هک  نک  مرک  ینک  میادج  دوخ  زا  یهاوخ  رگا 
هدب مناشن  ار  نامز  ماما  هدب  مناور  رب  رگد  ییافص 
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ص:100

اههبرجت اههتکن و  مشش : شخب 

: دندومرف نایعیش  هب  باطخ  ع )  ) قداص ماما 
ام هکتسا  یتروص  نینچ  رد  تسا . یعقاو » يرفعج  ، » دنک راتفر  یکین  هب  مدرم  اب  دشاب و  تقادص  اب  دنک ، تیاعر  ار  اوقت  امش  زا  کی  ره  »

ریگنابیرگ يراوخ  یتحاران و  دشاب ، نیا  زج  رگا  تسا . رفعج  تیبرت  راثآ  زا  نیا  هک  تفگ  دنهاوخ  نارگید  اریز  دش ؛ میهاوخ  لاحـشوخ 
.« دوشیم ام 

تسج هعیش  رئاز  لامعا  رد  ار  نایعیش  ياهیگژیو  ناگمه ، سپ  تسا ؛ یحو  نیمزرس  رد  یعیش  روشکو  هعیـش  هدنیامن  یعیـش ، رئاز  يرآ ،
. دننکیم وج  و 
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101 ص :
دزاسیم و رترابرپ  يونعم  رفـس  نیا  رد  ار  زیزع  نازومآ  شناد  رفـس  نارگید ، تایبرجت  زا  يدنمهرهب  ریز و  ياهیروآدای  اههتکن و  تیاعر 

. دراذگیم یقاب  رمع  مایا  همه  يارب  شوخ  ياهرطاخ 
ناوراک و ریدم  طسوت  هچنآ  هب  لئاسم ، ماکحا و  يریگارف  رب  نوزفا  دـینک و  تکرـش  یهیجوت  یـشزومآ و  تاسلج  رد  رفـس ، زا  شیپ  . 1

. دییامن هجوت  دوشیم ، هداد  رکذت  تارّرقم  نأش و  اب  هطبار  رد  یناحور 
هکم و ياهلته  رد  اهروسناسآ  هب  جورخ  دورو و  نآ ، زا  ندـش  هدایپ  امیپاوه و  هب  ندـش  راوس  دـننام  رفـس ؛ رد  طابـضنا  مظن و  تیاعر  . 2

. تسا دارفا  تیصخش  هناشن  اه و ...  قاتا  لته و  تاقبط  رد  شمارآ  ظفح  هدش ، مالعا  هک  ياهرامش  اب  لیبموتا  هب  ندش  راوس  هنیدم ،

اههبرجت اههتکن و  مشش : www.Ghaemiyeh.comشخب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 191زکرم  هحفص 110 

http://www.ghaemiyeh.com


102 ص :
همانرذگ و تیلب و  يرادهگن  رد  تقد  نویسانیسکاو و  یکـشزپ و  هچرتفد  هنیدم ، هکم و  لته  یناشن  ییاسانـش ، تراک  نتـشاد  هارمه  . 3

. دوش تیاعر  دیاب  هک  تسا  يروما  زا  لته ، زا  نوریب  هب  قاتا  دیلک  ندرب  هارمه  زا  يراددوخ 
، ادص رس و  زا  نامتخاس  هب  دورو  اب  تفای . دیهاوخ  ناکـسا  اهنآ  رد  هک  هدش  يدنب  هرامـش  اهقاتا  هنیدم ، ای  هکم  هب  امـش  دورو  زا  شیپ  . 4

. دینک ظفح  اج  همه  رد  ار  تناتم  زیهرپ و  باتش  هلجع و  قاتا و  ضیوعت 
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103 ص :
نمض دیشاب و  هتشاد  يدج  روضح  تاسلج  نیا  رد  دوشیم ، لیکشت  قالخا  کسانم و  فراعم ، تاسلج  هزور  همه  هنیدم ، هکم و  رد  . 5
هژیو لئاسم  نارهاوخ  نینچمه  دیزاس . فرط  رب  ار  نآ  تالاکـشا  دـینک و  حالـصا  زین  ار  ناتزامن  تئارق  جـح ، رارـسا  لئاسم و  يریگدای 

. دنسرپب یناحور  زا  ار  دوخ  یعرش 
سنا ناشیا  اب  دینک و  مارتحا  مالس و  نانآ  هب  مکیلع » مالسلا   » نتفگاب دینک . دروخ  رب  یمرگ  هب  اهروشک  ریاس  جاجح  اب  تسا  هتـسیاش  . 6

. دینک تاعارم  ار  بدا  نارومأم ، هبسک و  ناتسبرع و  مدرم  اب  دروخرب  رد  نینچمه  دیریگب .
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104 ص :
هماقا يارب  نارهاوخ  نینچمه  دیورن . هار  دنناوخیم  زامن  هک  یناسک  يولج  نارازگزامن و  فوفص  نایم  رد  هنیدم ، هکم و  دجاسم  رد  (ع .)

. دنتسیان نایاقآ  زا  رتولج  هاگچیه  زامن ،
زین اهرهظ  زا  دـعب  تسا . رهظ  هب  تعاس  کی  ات  ع )  ) تعاس زا  دـعب  اه  حبـص  ص )  ) ادـخربمایپ دـقرم  ترایز  يارب  ناوناب  روضح  نامز  . 8

. دشابیم اشع  زامن  زا  سپ  اهبش  تعاس و  ود  تدم  هب  رصع  زامن  زا  شیپ 
زا دعب  تعاس 6 ) دودح   ) حبـص زامنزا  دعب  دـننام : دوشیم ؛ هدوشگ  نادرم  يارب  اهنت  صاخ ، ياهتعاس  رد  عیقب ، ناتـسربق  ياهرد  (ص .)

. دننک ترایز  ار  عیقب  اههدرن  تشپ  زا  دنناوتیم  رصع  زامن  زا  دعب  اهنت  ناوناب  و  تعاس 4 ) دودح   ) رصعزامن
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105 ص :
دجاسم ياهشرف  گنـس  رب  هدومن ، يراددوخ  هنیدم  هکم و  دجاسم  مامت  رد  رهُم  زا  هدافتـسا  عیقب و  ناتـسربق  رانکرد  زامن  ندناوخ  زا  . 10

. دومن هدجس  تسا ، حیحص  نآرب  هدجس  هک  يزیچ  ای  رهُم و  رب  دیاب  لته  رد  هتبلا  دوش ؛ هدجس 
ناوراـک یناـحور  راـیتخا  رد  ار  نآ  هنیدـم و ....  نایعیـش  همئا ، روبق  نیمرح ، يارب  رذـن  نتـشاد  تروـص  رد  یمارگ ، نازوـمآ  شناد  . 11

. دوش فرصم  بسانم  ياج  رد  هک  دنهد  لیوحت  هنیدم  هکم و  رد  رقتسم  هیقف  یلو  یگدنیامن  رتفد  هب  ات  دنراذگب 
لخاد هب  نیبرود  ندرب  هک  دیـشاب  هتـشاد  هجوت  دـیریگنسکع و  یبنلا ، دجـسم  مارحلا و  دجـسم  صوصخم  هب  یترایز ، ياـهناکم  زا  . 12

. تسا عونمم  یبنلا  دجسم  مارحلا و  دجسم 

اههبرجت اههتکن و  مشش : www.Ghaemiyeh.comشخب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 191زکرم  هحفص 114 

http://www.ghaemiyeh.com


106 ص :
بجوم هک  زامن ، نایاپ  ات  اههزاغم  لباقمرد  فقوت  زا  تسا  يرورض  نیاربانب  تسا ؛ لیطعت  اههزاغم  اههاگـشورف و  همه  زامن ، ماگنه  . 13

. مینک يراددوخ  تسا ، ندش  امن  تشگنا 
فرـصم دایز  تاعیام  دیـشاب . هتـشادن  دـش  دـمآ و  زور ، طسو  مرگ و  تاعاس  رد  یگدز ، امرگ  زا  يریگـشیپ  يارب  دوش  یم  هیـصوت  . 14

. دیشابن لفاغ  هنازور  مامحتسا  زا  دینک .
یبنلا و دجـسم  رد  راک  نیا  هک  تسا  بوخ  هچ  اضق و  ياهزامن  ندناوخ  يارب  تسا  یبوخ  تصرف  هکم ، هنیدـم و  رد  تغارف  تاقوا  . 15

. دراد رایسب  باوث  هک  دشاب ؛ مارحلا  دجسم 
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107 ص :
مارحلا دجـسم  یبنلا و  دجـسم  هب  حبـص  ناذا  زا  شیپ  دینک  یعـس  دراد . هژیو  ییافـص  تسازحرف و  فیطل و  هکم  هنیدـم و  هاگرحـس  . 16

رب تاولـص ، متخ  نآرق و  تئارق  اـب  دـیتسه ، هنیدـم  رد  هک  اهبـش  اـهزور و  نیا  رد  دـینک . رازگرب  تعاـمج  هـب  ار  زاـمن  دـیوش و  فرـشم 
. دییازفیب دوخ  تیونعم  تیناحور و 

لماش هنیدم  رد  هک  تسا  هرود » ترایز  ، » هدـش هدـید  كرادـت  همرکم  هکم  هرونم و  هنیدـم  رد  زیزع  نارئاز  يارب  هکییاههمانرب  زا  ع .)  ) 1
: تسا ریز  دراوم 

قدنخ و گنج  هقطنم  رد  یسراف  ناملس  ع ،)  ) یلع ترـضح  حتف ، دجاسم  نیتلبقوذ و  دجـسم  دحا ، هقطنم  رد  دحا  يادهـش  روبق  ترایز 
. ابق دجسم  نینچمه 
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108 ص :
دیهاوخ تارمج  انم و  نیمزرـس  مارحلا ، رعـشم  تافرع ، بلاطوبا ، ناتـسربق  روث ، راـغ  ارِح ، راـغ  نوچمه ، یـسدقم  نکاـما  هب  زین  هکم  رد 

. تفر
دایز لوپ  دیرخ ، يارب  مینکن . فلت  اه  رازاب  رد  هزادنا  زا  شیب  ار  دوخ  تقو  دیاب  اما  تسا ، هدیدنـسپ  یلمع  تاغوس ، هیده و  ندروآ  . 18

. دیراپسب ناوراک  نالوؤسم  ریدم و  هب  ای  دیرادهگن ، نئمطم  ییاج  رد  ار  زاین  رب  هفاضا  و  دیرادنرب ؛ هارمه 
نیمز رب  ار  نآرق  دـینکیم ، توالت  نآرق  مارحلا  دجـسم  یبنلا و  دجـسم  رد  یتقو  تسا ؛ بجاو  یناملـسم  ره  رب  نآرق ، هب  مارتحا  ص .)  ) 1

رد زامن ، ماگنه  دـیناوخب و  هداهن ، دوخ  ياـهوناز  رب  اـی  دـیریگب و  تسد  رد  ار  نآ  مارتحا  اـب  هکلب  تسین ، ياهتـسیاش  راـک  هک  دـیراذگن 
. دیراذگب نآرق  صوصخم  ياههسفقو  هاگیاج 
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109 ص :
. دوشن هدناوخ  یبحتسم  زامن  رصع ، زامن  زا  دعب  رهظ و  زا  شیپ  حبص ، زامن  زا  دعب  تسا  رتهب  . 20

زا دـعب  دـینک و  تحارتسا  لته  رد  حبـص  ناذا  ات  نیاربانب ، تسا . حبـص  ناذا  زا  لبق  بش و  ياههمین  ًالومعم  هکم  هب  امـش  دورو  نامز  . 21
ياضف اب  ات  دینک  ربص  يرادقم  لامعا ، هب  ندرک  زاغآ  زا  شیپ  دیوش . فرـشم  مارحلا  دجـسم  هب  لامعا ، ماجنا  يارب  حبـص ، زامن  ندناوخ 

. دیوش انشآ  مارحلا  دجسم 
. دیزیهرپب رطاخ  شیوشت  بارطضا و  یحور ، ياهراشف  زا  دیشاب ، هتشاد  رطاخ  شمارآ  ترفاسم ، لوط  رد  . 22
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110 ص :
نینچمه دیریگیم . رارق  تقرس  رطخ و  ضرعم  رد  اریز  دینک ؛ يراد  دوخ  نآ ، نتشاد  هب  رهاظت  رمک و  هب  هارمه  نفلت  ِفیک  نتسب  زا  . 23

. دینک ظفح  ار  سدقم  نکاما  مارتحا  هارمه ، نفلت  زا  دافتسا  ماگنه  هب 
تسا اشع  زامن  زا  سپ  تعاس  کی  حبص و  زامن  زا  سپ  تعاس  کی  یبحتسم ، فاوط  يارب  نامز  نیرتتولخ  هک  دیـشاب  هتـشاد  هجوت  . 24
مرتحم نارهاوخ  يارب  اهنامز  نیا  زا  هدافتسا   ) تسا زامن  ياهناذا  تقو  هب  تعاس  مین  نینچمه  اشع ، برغم و  زامن  نیب  نآ ، نیرتغولـش  و 

(. تسا يرورض  هکلب  بسانم و  رایسب 
نآ و رانک  رد  ماحدزا  عمجت و  میهاربا ، ماقم  ندیـسوب  نانآریـسم ، فالخ  رب  نتفر  هار  ناگدننک و  فاوط  ریـسم  رد  زامن  ندناوخ  زا  . 25

. دوش بانتجا  دنلب و ...  يادص  اب  ناهارمه  ناتسود و  ندرک  ادص 
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111 ص :
هانگ بکترم  یبحتـسم ، لمع  کـی  يارب  دـنزیهرپب و  تسا ، ناـمرحمان  اـب  طـالتخا  مزلتـسم  هک  دوسـألا ، رجح  ندیـسوب  زا  نارهاوخ  . 26

. دنزادرپب زامن  نآرق و  اعد و  ندناوخ  هب  هتسشن ، ادج  نادرم  زا  مارحلا  دجسم  رد  نینچمه  دنوشن .
هبعک و هب  هاگن  زامن ، ندناوخ  نآرق ، تئارق  یبحتسم ، فاوط  همرکم ، هکم  رد  لمع  نیرتهب  تفای ، نایاپ  هدرفم  هرمع  لامعا  یتقو  ع .)  ) 2

. تسا ندیشیدنا  رّکفت و 
ماجنا يارب  یترورض  داد و  ماجنا  ناتـسود و ...  ناراگزومآ ، ماوقا ، ردام ، ردپ ، دننام  نارگید ؛ تین  هب  ناوتیم  ار  لامعا  نیا  تسا ، ینتفگ 

. تسین ددجم » مارحا  »
مظعم ماـقم  هثعب  هب  هتـسباو   ) جـح یناـسر  عـالطا  ياـههاگیاپ  هب  دـیناوتیم  نآ ، ياـهیگژیو  و  هرمع »  » هراـبرد رتـشیب  ییانـشآ  يارب  . 28

ri. kiabbaL. www//: یناشن : هب  امیسو ) ادص  نامزاس  هب  هتـسباو   ) کیبل هاگیاپ  ri. jjaH. www//: ptth و  یناشن : هب  يربهر )
. دییامن هعجارم   ptth
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112 ص :
: دشاب اشگهار  دناوتیم  هنیمز  نیا  رد  ریز  ياهباتک  هعلاطم  نینچمه 

. رعشم رشن  هداز ، حالف  نیسحدمحم  ناوناب ،» هژیو  هرمع ، کسانم   » زین و  هدرفم ،» هرمع  رّوصم  کسانم  - »
. نآرق زا  ییاهسرد  یگنهرف  زکرم  رشن  یتئارق ، نسحم  هرمع ، - 

. فراعم رشن  رتفد  یناحور ، یفجن  فجن  هدرفم ، هرمع  - 
. فراعم رشن  رتفد  تعیرش ، نسحم  رون ، دایعم  - 

. رعشم رشن  رگراک ، میحر  جح ، ياهتیاکح  اهناتساد و  - 
. رعشم رشن  يرهش ، ير  يدمحم  دمحم  یحو ، نیمزرس  تاکرب  - 

. رعشم رشن  ناشاک ، هاگشناد  نایوجشناد  زا  یعمج  تارطاخ  رون ، نیمزرس  - 
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. ترایز جح و  روما  رد  هیقف  یلو  یگدنیامن  هزوح  هرمع ،) جح و  تارطاخ  هژیو   ) هرامش 60 جح  تاقیم  همانلصف  - 
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ص:115

تارایز هیعدا و  متفه : شخب 

ص)  ) مظعا ربمایپ  ترایز 

، ِهللاِدـْبَع َْنبَدَّمَُحم  ای  َْکیَلَع  ُمالَّسلا  ِهللا ، َِّیبَن  يا  وت  رب  مالـس  ادـخ ، لوسر  يا  وت  رب  مالـس   » ای َْکیَلَع  ُمالَّسلا  ِهللا ، َلوُسَرای  َکـْیَلَع  ُمـالَّسلا  »
، ناربمایپ متاخ  يا  وت  رب  مالـس  ْدَـق  َکَّنَأ  ُدَهْـشَأ  َنی ، ِّیبَّنلا - َمَتاخ  ای  َْکیَلَع  ُمالَّسلا  هّللادـبع ، دـنزرف  دـمحم  يا  وت  رب  مالـس  ادـخ ، ربمغیپ 

َتْرَمَأَو يداد  تاـکز  یتشاد و  اـپرب  ار  زاـمن  يدـناسر و  ار  تلاـسر  َهاَـکَّزلا ، َْتیَتآَو  َهاَـلَّصلا ، َتْمَقَأَو  ََهلاـسِّرلا ، َْتغََّلب  وت  هک  مهد  یهاوگ 
، ِرَْکنُْملا ِنَع  َْتیَهَنَو  ِفوُْرعَْملِاب ،
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هب گرم  اـت  ار  ادـخ  يدرک  تداـبع  ِهللا و  ُتاوَلَـص  ُنیِقَْیلا ، َكاـتَأ  یّتَـح  َهللا  َتْدَـبَعَو  دـب  راـک  زا  يدرک  یهن  فورعم و  هـب  يدرک  رما  و 

«. َنیِرِهاّطلا َِکْتَیبِلْهَأ  یلَعَو  ُُهتَمْحَرَو  َْکیَلَع  ادخ  ياهدورد  دمآ . تغارس 
.« تاهزی كا - رها و پ - ناد ط - نا -- رب خ - وت و  رب  شتم  حر - و 

رد ربنم  وت و  پچ  تمـس  رد  رّهطم  ربق  هک  یلاـح  رد  تسیاـب ، تسا  رّهطم  دـقرم  تسار  تمـس  رد  هک  ینوتـس  راـنک  رد  هلبق  هب  ور  سپس 
: وگب وياهتفرگ  رارق  ص )  ) ادخلوسر ِرَس  الاب  رد  لاح  نیا  رد  هک  دشاب  وت  تسار  تمس 
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ًادَّمَُحم َّنَأ  ُدَهْشَأَو  درادن  کیرـش  هک  ياهناگی  يادخ  زج  تسین  يدوبعم  هک  مهد  یهاوگ  ، » َُهل َکیِرَـش  ُهَدْحَو ال  ُهللا  اَّلِإ  َهلِإ  ْنَأ ال  ُدَهْـشَأ  »
ُدَّمَُحم َکَّنَأ  ُدَهْـشَأَو  ِهللا ، ُلوُسَر  ییوت  هک  مهد  یهاوگ  تسا و  وا  لوسر  هدنب و  دمحم  هک  مهد  یهاوگ  َکَّنَأ و  ُدَهْـشَأَو  ُُهلوُسَرَو ، ُهُدـْبَع 

هک مهد  یهاوگ  و  َك ، َّبر - ِتالاسِر  َْتغََّلب  ْدَق  َکَّنَأ  ُدَهْـشَأَو  هّللادبع  دنزرف  دمحم  ییوت  انامه  مهد  یهاوگ  ادخ و  لوسر  ِهللاِدـْبَع ، ُْنبا 
َتْدَبَعَو  ِهللا ، ِیف  َتْدَهاجَو  َِکتَّمِال ، َتْحَصَنَو  يدناسر  ار  تراگدرورپ  تلاسر 
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دیـسر ارف  تگرم  ات  يدرک  شتـسرپ  ار  ادـخو  ُنیِقَْیلا  َكاتَأ  یّتَح  ًاِصلُْخم  َهللا  يدرک  داهج  ادـخ  هار  ردو  تتما  يارب  يدرک  یهاوخریخ  و 

َنِمَْکیَلَعيِذَّلاَْتیَّدَأَو ِهَنَـسَْحلا ، دنپو  تمکح  هلیـسو  هب  يدرک  تراگدرورپ  هار  هب  توعدو  ِهَظِعْوَْملاَوِهَمْکِْحلِاب  َکِّبَرِلِیبَسیلإ  َتْوَعَدَو  ]
هب تبـسن  َنیِِرفاـْکلا ، یَلَع  َتُْظلَغَو  َنِینِمْؤُْملاـِب ، َْتفُؤَر  ْدَـق  وت  یتسارب  يدرک و  ادا  یتـشاد  هدـهع  هب  قح  زا  ار  هچنآو  کـین  َکَّنَأَو  ِّقَْحلا ،

، َنیِمَّرَکُْملا ِّلَحَم  ِفَرَش  َلَْضفَأ  َِکب  ُهللاَغَلَبَف  يدوب  ریگتخس  نارفاک  هب  تبسن  نابرهم و  نانمؤم 
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119 ص :
هب ار  ام  هک  تسا  ار  ییادخ  شیاتـس  ِْكر  ّشلا - َنِم  َِکب  انَذَْقنَتْـسا  يِذَّلا  ِهِّلل  ُدْمَْحلا  دناسرب ، نایمارگ  هاگیاج  تفارـش  نیرتهب  هب  تیادخ 

ياهدورد دوخ و  ياهدورد  سپ  ایادـخ ! دیـشخب . تاجن  یهارمگ  ِتاوَلَـصَو و  َِکتاوَلَـص  ْلَـعْجاَف  َّمُهّللا  َِهلـالَّضلاَو . كرـش  زا  وت  هلیـسو 
ناربمایپ ِتاواـمَّسلا و  ِلـْهَأ  َو  َنِیلَـسْرُْملا  َکـِئاِیْبنَأَو  تاهتـسیاش  ناگدـنب  تبّرقم و  ناگتـشرف  َنیِِحلاّـصلا ، َكِداـبِعَو  َنِیبَّرَقُْملا  َکـِتَِکئالَم 

َنِم  َنیَِملاْعلا  َّبَر  ای  ََکل  َحَّبَس  ْنَم  َو  َنیِضَرْالاَو ، اهنامسآ  نانکاس  تلسرم و 
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ار همه  نیرخآ  نیلوا و  َكِدـْبَع  دَّمَُحم  یلَع  َنیِرِخاـْلاَو ، َنِیلَّواـْلا  زا  دـنیوگ  حـیبست  ناـیناهج  راـگدرورپ  يا  وت  يارب  ار  هکره  اـهنیمز و  و 
تزارمه و و  تیحو ) رب   ) نیما تربمایپ و  تلوسر و  َِکبِیبَحَو و  َکِّیَِجنَو  َِکنیِمَأَو  َکِِّیبَنَو  َکـِلوُسَرَو  هدـنب  دـمحم  يارب  هد ، رارق  اـجکی 

ِهِطْعَأ َّمُهّللا  َکِْقلَخ . زا  وت  بختنم  هدـیزگرب و  تصوصخم و  صلاخ و  تسود  ْنِم و  َِکتَرَیِخَو  َِکتَْوفِـصَو  َِکتَّصاخَو  َکِّیِفَـصَو  تبیبح 
ماقم هجرد و  دمحم  هب  ایادخ  تقلخ  نایم  َنِم  َهَلیِسَْولا  َو  َهَجَرَّدلا ،
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هب دنروخ  هطبغ  هک  نیزگرب  ار  وا  ياهدیدنـسپ  ماقم  هب  امرف و  اطع  وا  هب  تشهب  َنُولَّوْالا  ِِهب  ُهُِطبْغَی  ًادوُمْحَم  ًاماقَم  ُْهثَْعباَو  ِهَّنَْجلا ، رد  ار  هلیـسو 

متـس دوخ  هب  هک  ماـگنه  نآ  رد  ناـشیا  رگا  و   » يدومرف وـت  ایادـخ  نیرخآ  اوُـمَلَظ و  ْذِإ  ْمُهَّنَأ  وـَلَو  : ) َْتُلق َکَّنِإ  َّمُهّللا  َنوُرِخاـْلاَو . نیلوا  وا 
شزرمآ ناـشیا  يارب  مه  ربمغیپ  دـنهاوخ و  شزرمآ  ادـخ  زا  دـنیآ و  وت  دزن  هب  ُمَُهل ژ  َرَفْغَتْـساَو  َهللا  اوُرَفْغَتْـساَف  َكوُءاـج  ْمُهَـسُْفنَأ  دـندرک 

ْنِم ًاِبئات  ًارِفْغَتْسُم  َکَّیبَن  نمو  نابرهم » ریذپ و  هب  وت  رایـسب  ار  يادخ  دنبایب  انامه  ُْتیَتَأ  ي  ّنِإَو - ًامیِحَر ،) ًاباَّوت  َهللا  اوُدَجََول  ُلوُسَّرلا  دهاوخب 
هدمآ  تربمایپ  هاگشیپ  هب  هناهاوخ  شزرمآ  ُهَّجََوتَأ  ّینِإَو  ِیبُونُذ ،

تارایز هیعدا و  متفه : www.Ghaemiyeh.comشخب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 191زکرم  هحفص 130 

http://www.ghaemiyeh.com


122 ص :
«. ِیبُونُذ ِیل  َرِفْغَِیل  َك  َّبرَو - ي  َّبر - ِهللا  َیلِإ  َِکب  نمو  مدرک  مناهانگزا  هبوتو 

.« ار مناهانگ  دزرمایب  ات  تسا  وت  نم و  راگدرورپ  هک  ماهدرک  یئادخ  هب  ور  وت  هلیسوب 
. دوش هدروآرب  هک  تسا  دیما  بلطب ، ار  دوخ  تجاح  و 

: ناوخب ار  هلآو ) هیلع  هللا  یلص   ) مرکا لوسر  رب  صوصخم  ياهدورد  تاولص و  سپ 
یلَع ِّلَصَو  َِکتالاسِر ، َغََّلب  دـش  لمحتم  ار  وت  یحو  هچنانچ  دـمحم  رب  تسرف  دورد  ایادـخ   » َو َکَیْحَو  َلَمَح  امَک  دَّمَُحم  یلَع  ِّلَص  َّمُهّللا  »
ِلَصَو  ََکباَتِک ، َمَّلَعَو  َکَمارَح ، َمَّرَحَو  ََکلالَح ، درک  لالح  هچنانچ  دمحم  رب  تسرف  دورد  دیناسر و  ار  تیاهمایپ  َّلَحَأ و  امَک  دَّمَُحم 
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دمحم رب  َهاَکَّزلا ، یَتآَو  َهالَّصلا ، َماقا  امَک  دَّمَُحم  یلَع  تسرف  دورد  ار و  وت  باتک  داد  دای  مدرم  هب  ار و  وت  مارح  درک  مارح  ار و  وت  لـالح 

رب تسرف  دورد  دومرف و  توعد  وت  نیدـب  َقَّدَـص و  امَک  دَّمَُحم  یلَع  ِّلَصَو  َِکنیِد ، یلِإ  اـعَدَو  داد  تاـکز  ار و  زاـمن  تشاداـپرب  هچناـنچ 
دورد وت و  دیدهت  زا  ار ) مدرم   ) دیناسرت درک و  قیدصت  ار  وت  دَّمَُحم  یلَع  ِّلَصَو  َكِدـیِعَو ، ْنِم  َقَفْـشَأَو  َكِدـْعَِوب ، هدـعو  هچنانچ  دـمحم 

ناهانگ  شاهلیسوب  يدیزرمآ  هچنانچ  دمحم  َبُویُْعلا ، ِِهب  َتْرَتَسَو  َبُونُّذلا ، ِِهب  َتْرَفَغ  امَک  رب  تسرف 
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ِِهب َْتعَفَد  رب  تسرف  دورد  ار و  اهیراتفرگ  ودب  يدرک  فرطرب  ار و  بویع  امَک  دَّمَُحم  یلَع  ِّلَصَو  َبوُرُْکلا ، ِِهب  َتْجَّرَفَو  ودب  يدناشوپ  ار و 

یلَع ِّلَصَو  ِءالَْبلا ، َنِم  ِِهب  َْتیََّجنَو  َءاعُّدلا ، ِِهب  ودب  يدودز  ار و  یتخبدب  ودب  يدرک  عفد  هچنانچ  دمحم  َْتبَجَأَو  َءاّمَْغلا ، ِِهب  َْتفَشَکَو  َءاقَّشلا ،
دمحم رب  تسرف  دورد  الب و  ِِهب  َْتیَیْحَأَو  َدابِْعلا ، ِِهب  َتْمِحَر  امَک  دَّمَُحم  زا  وا  تکرب  هب  يداد  تاجن  ار و  اعد  ودب  يدرک  تباجا  ار و  اهمغ 

ِِهب َتْکَلْهَأَو  َهَِربابَْجلا ، ِِهب  َتْمَصَقَو  َدالِْبلا ، ودب  يدرک  محر  هچنانچ 
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كاله ار و  ناشکندرگ  ِِهب  َْتفَعْـضَأ  امَک  دَّمَُحم  یلَع  ِّلَصَو  َهَنِعارَْفلا ، ودـب  یتسکـش  ار و  دالب  اهرهـش و  ودـب  يدرک  هدـنز  ار و  ناگدـنب 

ار و لاوما  ودـب  يدرک  ربارب  دـنچ  هچنانچ  دـمحم  َتْرَـسَکَو  ِلاوْهْالا ، َنِم  ِِهب  َتْزَرْحَأَو  َلاْومْالا ، رب  تسرف  دورد  ار و  اـهنوعرف  ودـب  يدرک 
نامدرم رب  ودب  يدرک  محر  ار و  اهتب  ودب  یتسکش  اهـساره و  زا  ار  مدرم )  ) یلَع ِّلَصَو  َو  َمانْالا ، ِِهب  َتْمِحَرَو  َمانْـصْالا ، ِِهب  ودب  يدرک  ظفح 

وا هب  يداد  تزع  ناـیدا و  نیرتـهب  هب  ار  وا  یتـخیگنارب  هچناـنچ  دـمحم  ِهـِب  َتْزَزْعَأَو  ِناـیْدْالا ، ِْریَِخب  ُهَْـتثََعب  اـمَک  دَّمَُحم  رب  تـسرف  دورد  و 
َْتیَْبلا ِِهب  َتْمَّظَعَو  َناثْوْالا ، ِِهب  َتْرَّبَتَو  َنامیْالا ،
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رب تسرف  دورد  هبعک و  َنیِرِهاّطلا  ِِهْتَیب  ِلْهَأَو  دَّمَُحم  یلَع  ِّلَصَو  َمارَْحلا ، هناخ  هب  ودـب  يداد  تمظع  ار و  ناتب  ودـب  يدرک  دوبان  نامیا و  رب 

«. ًامِیلْسَت ْمِّلَسَو  ِرایْخْالا  شراکوکین  كاپ و  نادناخ  دمحم و 
.« تسرف ناشیا  رب  صوصخم  مالس  و 

( مالسلا اهیلع   ) ارهز همطاف  ترضح  مّود  ترایز 
اِمل ِكَدَـجَوَف  ِکَُـقلْخَی ، ْنَأ  هکنآ  زا  شیپ  دـیرفآ ، ار  وت  هک  ییادـخ  نآ  هدـش ، شیاـمزآ  يا   » َلـْبَقِکَقَلَخ يِذَّلا  ُهّللا  ِکَـنَحَْتماُهَنَحَتْمُمای  »

ُءاِیلْوَأ َِکل  ّانأ  انْمَعَز  رابدرب و  شیامزآ  نآ  رد  وت  تدومزآ و  دنک  قلخ  ار  وت  َو  ًهَِرباص ، ِکَنَحَْتما 
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هچنآ هب  ِِهلآَو ، ِْهیَلَع  ُهللا  یَّلَـص  ِكُوبَأ ، ِِهب  اناتَأ  ام  ِّلُِکل  مییابیکـش  هدننک و  قیدصت  وت و  ناتـسود  ام  يدوب و  ابیکـش  َنوُِرباص ، َو  َنُوقِّدَصُمَو 

وت زا  اـم  ادـخ  يا  میتـسه و  میلـست  دـناهدروآ  شیـصو  ِكاْنقَّدَـص  اـّنُک  ْنِإ  ِکـُلَأْسَن  اـّناَف  ُهُّیِـصَو ، ِِهب  اـناتَأَو  هلآو و  هیلع  هللا  یّلـص  تردـپ 
هدژم ار  دوخ  ام  ات  یناسرب  ياهیلاع  هجرد  هب  میاهدـننک  قیدـصت  َر  ّشَُبِنل - يرُْـشْبلِاب  امَُهل  انِقیِدْـصَِتب  اِنتْقَْحلَأ  ّالِإ  اـم  هکناـنچمه  میهاوخیم 

«. ِِکتَیالِو ِب - انْرُهَط  ْدَق  ّانَِأب  انَسُْفنَأ 
.« میدش كاپ  هداوناخ  نیا  تیالو  رطاخب  هکمیهد 
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: ییوگیم هاگنآ 

َْتِنب ای  ِْکیَلَع  ُمالَّسلا  ِهللا ، ِِّیبَن  َْتِنب  ای  وت  رب  مالـس  ادـخ ، لوسر  رتخد  يا  وت  رب  مالـس   » ِْکیَلَع ُمالَّسلا  ِهللا ، ِلوُسَر  َْتِنب  اـی  ِکـْیَلَع  ُمـالَّسلا  »
لیلخ رتخد  يا  وت  رب  مالـس  ادـخ ، ُمالَّسلا  ِهللا ، ِلِیلَخ  َْتِنب  ای  ِْکیَلَع  ُمالَّسلا  ِهللا ، بیبح  رتخد  يا  وت  رب  مالـس  ادـخ ، ربماـیپ  رتخد  يا  ِبِیبَح 

ِْکیَلَع ُمالَّسلا  ِهللا ، ِنیِمَأ  َْتِنب  رتخد  يا  وت  رب  مالس  ادخ ، هدیزگرب  رتخد  يا  وت  رب  ای  ِْکیَلَع  ُمالَّسلا  ِهّللا ، ِّیِفَـص  َْتِنب  ای  ِْکیَلَع  مالـس  ادخ ،
ِْکیَلَع  ُمالَّسلا  ِهللاِْقلَخ ، ادخ ، هدیرفآ  نیرتهب  رتخد  يا  وترب  مالس  ادخ ، نیما  ِْریَخَْتِنب  ای 
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ْنَّمَع ضار  ي  ّنَأ - ُهَتَِکئالَمَو  َُهلوُسَرَو  َهللا  ُدِهْشا  نینچمه  ار و  ادخ  اناد ، ياو  ناگتشرف  اب  نخس  مه  يا  وت  رب  مالس  ُهَْمِیلَْعلا ، ُهَثَّدَحُْملا  اَُهتَّیَأ 

ِتْطِخَس ْنَم  یلَع  ٌطِخاس  ُْهنَع ، ِتیِـضَر  مدونـشوخ  یـشاب  دونـشوخ  وا  زا  وت  هک  سک  ره  زا  نم  هک  مریگیم  هاوگ  ار  شناگتـشرف  ربمایپ و 
وت هک  ره  زا  داعُم  ِْتَیلاو ، ْنَِمل  لاُوم  ُْهنِم ، ِْتأَّرَبَت  ْنَّمِم  ٌءِّرَبَتُم  میوجیم  يرازیب  مکانمشخ ، یشاب  كانمشخ  وا  زا  وت  هک  سک  ره  رب  و  ِْهیَلَع ،
وت ْنَِمل  ٌّبُِحم  ِتْضَْغبَأ ، ْنَِمل  ٌضِْغبُم  ِْتیَداـع ، ْنَِمل  ار  هک  ره  مراد  نمـشد  يراد و  تـسود  ار  وا  وـت  هـک  ره  مراد  تـسود  يرازیب و  وا  زا 

هک ار  یسک  مراد  تسود  يدونشوخان  وا  زا  وت  هک  یسک  زا  مدونشوخان  يراد و  نمشد 
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«. ًابِیثُمَو هدنهد  شاداپ  هاوگ و  دنوادخ  تسا  یفاک  ینآ و  رادتسود  وت  ًایِزاجَو  ًابیِسَحَو  ًادیِهَش  ِهللاِاب  یفَکَو  ِْتبَبْحَأ ،

.« دشاب نم 
. میدرک رکذ  ترضح  نآ  لّوا  ترایز  رد  هک  یبیترت  نامه  هب  رازگب ، ترایز  زامن  تعکر  ود  سپ 
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ص:131

عیقب همئا  ترایز 

ُجَجُْحلا اَهُّیَأ  ْمُْکیَلَع  ُمالَّسلا  يْوقَّتلاَوِِّرْبلا ، َلْهَأ  امـش  رب  مالـس  تیادـه  نایاوشیپ  امـش  رب  مالـس   » ْمُْکیَلَع ُمالَّسلا  يدُْـهلا ، َهَِّمئَأْمُْکیَلَعُمالَّسلا  »
مایق يا  امش  رب  مالس  ایند  لها  رب  َنُوماّوَْقلا  اَهُّیَأ  ْمُْکیَلَع  ُمالَّسلا  اْینُّدلا ، ِلْهَأ  یلَع  اهتجح  يا  امـش  رب  مالـس  يراکزیهرپ  یکین و  ناگتـسیاش 

ْمُْکیَلَع ُمالَّسلا  یگدیزگرب  ناگتسیاش  يا  امـش  رب  مالـس  مدرم  نایم  رد  لدع  هب  ِهَْوفَّصلا ، َلْهَأ  ْمُْکیَلَع  ُمالَّسلا  ِطْسِْقلِاب ، ِهَّیِرَْبلا  ِیف  ناگدننک 
ِلوُسَر  َلآ  ای 
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امش رب  مالس  زار ، لها  يا  یْقثُْولا ، ُهَوْرُْعلا  ْمُْکیَلَع  ُمالَّسلا  يوْجَّنلا ، َلْهَأ  امش  رب  مالس  ادخ ، لوسر  لآ  يا  امش  رب  مالس  ْمُْکیَلَع  ُمالَّسلا  ِهللا ،

دیدرک یهاوخریخ  غیلبت و  یبوخب  امش  هک  مهد  یهاوگ  ِیف  ُْمتْرَبَصَو  ُْمتْحَصَنَو  ُْمتْغََّلب  ْدَق  ْمُکَّنَأ  ُدَهْشَأ  قح ، مکحم  زیواتسد  نامـسیر و  يا 
اهنآ دندرک  دب  امش  اب  هدرک و  بیذکت  ار  امش  هکنیا  اب  دیدرک  ُدَهْشَأَو  ُْمتْرَفَغَف ، ْمُْکَیلِإ  َیِسُأَو  ُْمْتبِّذُکَو  ِهللا ، ِتاذ  یئابیکش  ادخ  دروم  رد  و 

هتفای و هار  ربهار  ناماما  دیئامش  هک  ْمُکَتَعاط  َّنَأَو  َنوُّیِدْهَْملا ، َنوُدِشاّرلا  ُهَِّمئْالا  ُمُکَّنَأ  مهد  یهاوگ  دیدیشخب و  ار 
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ادـخ هب  ار  مدرم  امـش  یتسارب  تسا و  تسار  ناتراتفگ  تسا و  بجاو  ُمتْوَعَد  ْمُکَّنَأَو  ُقْدّـصلا ، ُمَُکلْوَق  َّنَأَو  ٌهَضوُْرفَم ، امـش  تعاطا  اـنامه 

دیدرک توعد 
ِنیِّدلا ياههیاپ  دیئامـش  انامه  دندرکن و  تعاطا  یلو  دیداد  روتـسد  دندرکن و  تباجا  یلو  ُِمئاعَد  ْمُکَّنَأَو  اوُعاُطت ، ْمَلَف  ُْمتْرَمَأَو  اُوباُجت ، ْمَلَف 

ْمُُکلُْقنَیَو رَّهَطُم ، ِّلُک  ِبالْـصَأ  ِیف  ْمُکُخَْـسنَی  دیدوب  ادـخ  رظن  ریز  رد  هراومه  نیمز و  ياهنکر  نید و  ِهللا ، ِْنیَِعب  اُولاَزت  َْمل  ِضْرْالا ، ُناکْرَأَو 
ُهَِّیلِهاْجلا ُمُکْس  ّنَُدت - َْمل  ِتارَّهَطُْملا ، ِماحْرَأ  هب  تخاسیم  ناتلقتنم  كاپ و  صخش  ره  ياهبلص  زا  ار  امش  تشادیمرب  هک  ْنِم 
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رد درکن  ریثأت  ینادان و  رد  ُْمْتبِط  ِءاوْهْالا ، ُنَِتف  ْمُکِیف  ْكَرْـشَت  َْملَو  ُءالْهَْجلا ، قرغ  تیلهاج  عاـضوا  ار  امـش  درکن  هدولآ  هزیکاـپ ، ياـهمحر 
ازج ام  رب  امـش  هلیـسوب  داهن  تنم  امـش  هشیر  دوب  كاپ  و  ِنیِّدلا ، ُناّیَد  اْنیَلَع  ْمُِکب  َّنَم  ْمُُکِتْبنَم ، َباطَو  دیدوب  كاپ  دولآسوه  ياههنتف  امش 

، ُهُمْسا اَهِیف  اهنآ  يدنمزارف  تمظع و  هب  هک  داد  رارق  ییاههداوناخ  رد  ار  امش  سپ  َرَکُْذیَو  َعَفُْرت  ْنَأ  ُهللا  َنِذا  تُوُیب  ِیف  ْمُکَلَعَجَف  ازج  زور  هد 
ام يارب  یتمحر  امش  رب  ار  ام  نداتسرف  دورد  داد  نامرف  ناتمان  ندش  هزاوآ  رپ  اَنل و  ًهَمْحَر  ْمُْکیَلَع  انَتاوَلَصَلَعَجَو 
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دومرف و پ- باختنا  ام  يار  ار ب - امـشادخ  هک  نوچ - نامناهان  يارب گ - ياهراف  َبَّیَطَو و ك - اَنل ، ُهّللا  ُمُکَراتْخا  ِذا  اِنبُونُِذل ، ًهَراّفَکَو 

در كا ك -
َنیَمَـسُم زا  ادـخ  شیپ  ام  امـش و  تیالو  زا  ام  رب  دراذـگ  تنم  هچنآ  هلیـسوب  ار  ام  تقلخ  ُهَدـْنِع  اّنُکَو  ْمُِکتَیالِو ، ْنِم  اْنیَلَع  ِِهب  َّنَم  اـِمب  اـنَْقلُخ 

ْنَم ُماقَم  اذـهَو  میدوب  امـش  هب  تبـسن  نامقیدـصت  هب  ناگدـننک  فارتعا  امـش و  شناد  هب  ناـگدربمان  ْمُکاـّیِإ ، انِقیِدْـصَِتبَنِیفِرَتْعُم  ْمُکِْملِِعب ،
، َصالَْخلا ِهِماقَِمب  یجَرَو  ینَج ، اِمب  هدش  دنمتسم  هدرک و  اطخ  يورهدایز و  هک  تسا  یـسک  هاگیاج  نیا  َّرَقَأَو و  َناکَتْـساَو  َأَطْخَأَو  َفَرْـسَأ 

ْنَأَو
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شدـهد تاجن  يدَّرلا ، َنِم  یْکلَْهلا  ُذِْقنَتْـسُم  ْمُِکب  ُهَذِْقنَتْـسَی  ار و  دوخ  یـصالخ  هاگیاج  نیدـب  دراد  دـیما  هتـشاد و  رارقا  دوخ  تیانج  هب  و 

دیشاب نم  ناعیفش  امش  سپ  َبِغَر  ْذِإ  ْمُْکَیلِإ  ُتْدَفَو  ْدَقَف  َءاعَفُـش ، ِیل  اُونوُکَف  يدوبان  زا  ناگدش  كاله  نداد  تاجن  امـش  هلیـسوب  دنوادخ 
ار ادـخ  تایآ  ایند و  مدرم  امـش  زا  ًاوُزُه ، ِهللا  ِتایآ  اوُذَـخَّتاَو  اْینُّدـلا ، ُلْهَأ  ْمُْکنَع  دـندرک  يرود  هک  هاـگنآ  رد  مدـش  دراو  امـش  هب  نم  هک 
هک ال ياهدنیاپ  درادن و  وهـس  هک  ییاجرباپ  يا  اهنآ  زا  دندیزرو  ربکت  ٌِمئادَو  وُهْـسَیال ، ٌِمئاق  َوُه  ْنَم  ای  اْهنَع ، اوُرَبْکَتْـساَو  دنتفرگ و  هرخـسم 

وت دراد  هطاحا  زیچ  ره  هب  دوشن و  مرگرس  اِمب  ُّنَْملا  ََکلَو  ءْیَش ، ِّلُِکب  ٌطیُِحمَو  وُْهلَی ،
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یتشاد اپرب  نادب  ارم  هچنادب  ارم  يدناسانـش  یتشاد و  قفوم  نادب  ارم  ْذِإ  ِْهیَلَع ، ِینَتْمَقَأ  اِمبَو  ِیتَِّمئَأ  ِینَْتفَّرَعَو  ِینَتْقَّفَو ، هچنادـب  تنم  تسا  ار 

ار شقحو  دندوب  نادان  شنتخانش  زا  دندنادرگورنآ و  زا  تناگدنب  هکیتروص  اوُّفَخَتْساَو  ُهَتَفِْرعَم ، اُولِهَجَو  َكُدابِع  ُْهنَع  َّدَص  رد 
اِمب ْمُهَتْـصَصَخ  ماْوقَأ  َعَم  َّیَلَع  يراد  تنم  سپ  دـندش  فرحنم  نآ  ریغ  هب  دندرمـش و  کبـس  َْکنِم  ُهَّنِْملا  َِتناکَف  ُهاوِس ، یلِإ  اُولاـمَو  ِهِقَِحب ،
اذه یِماقَم  ِیف  َكَْدنِع  ُْتنُک  ْذِإ  ُدْمَْحلا  َکَلَف  يدرک  صوصخم  نادب  ارم  هچنادب  یتشاد  ناشصوصخم  هک  یمدرم  اب  نم  رب  ِِهب ، ِینَتْصَصَخ 

ماقم نیا  رد  وت  شیپ  رد  نم  هکنوچ  شیاتس  تسا  ار  وت  سپ 

عیقب همئا  www.Ghaemiyeh.comترایز  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 191زکرم  هحفص 146 

http://www.ghaemiyeh.com


138 ص :
ُتْوَعَد امِیف  ِیْنِبیَُخت  مراودیما و  هچنآ  زا  نکم  ممورحم  سپ  مدوب  هدش  هدرب  مان  هدـش و  دای  الَو  ُتْوَجَر ، ام  ِیْنمِرَْحت  الَف  ًابُوتْکَم ، ًاروُکْذَـم 

«. َنیِرِهاّطلا ِِهلآَو  دَّمَُحم  تمرح  هب  ماقم  نیا  رد  مدناوخ  ار  وت  هچنآ  رد  زاسم  مدیمون  ِهَمْرُِحب  اذه  یِماقَم  ِیف 
.« شنیرهاط لآ  دمحم و 

عیقب همئا  www.Ghaemiyeh.comترایز  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 191زکرم  هحفص 147 

http://www.ghaemiyeh.com


ص:139

فاوط طاوشا  ياعد 

هراشا

زا یـشخب  فاوط  رود  ره  رد  هدرک و  میـسقت  ار  هدراو  ياهاعد  دناوتیم  دنکن ، کش  فاوط  ياهرود  دادعت  رد  هدـننکفاوط  هکنیا  يارب 
. درادن یعنام  دش  رارکت  رگاو  دناوخب ، ءاجر  دصق  هب  ار  نآ 

لّوا رود  ياعد 

امَک ِءاْملا ، ِلَلَط  یلَع  نآ  هلیـسو  هب  رکذ  اب  هک  تمان  نآ  هب  منکیم  تلأسم  وت  زا  ادنوادخ !  » ِهب یـشُْمی  يِذَّلا  َکِمْـسِاب  َُکلَأْسَأ  ِینِإ  َّمُهّللا  »
تخس  نیمز  يور  رب  هچنانچ  دنوریم ، هار  بآ  يور  رب  ِدَدَج  یلَع  ِهب  یشُْمی 
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َُکلَأْـسَأَو َکُـشْرَع ، هب  نآ  يارب  شرع  هک  تماـن  نآ  قـح  هب  مهاوـخیم  وـت  زا  و  راوـمه ، َُهل و  ُّزَتـْهَی  يِذَّلا  َکِمْـسِاب  َکـُلَأْسَأَو  ِضْراـْلا ،

َكاعَد يِذَّلا  َکِمْسِاب  َُکلَأْسَأَو  َِکتَِکئالَم ، ياهماگ  هک  تمسا  نآ  قح  هب  مهاوخیم  وت  زا  و  دتفایم ، هزرل  ُماْدقَأ  َُهل  ُّزَتْهَت  يِذَّلا  َکِمْسِاب 
َْتیَْقلَأَو  َُهل ، َْتبَجَتْساَف  ِروُّطلا ، ِِبناج  ْنِم  یسُوم  هک  تمان  نآ  قح  هب  مهاوخیم  وت  زا  و  دتفایم ، هزرل  هب  ناگتشرف  ِِهب 
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َتْرَفَغ يِذَّلا  َکِمْـسِاب  َُکلَأْسَأَو  َکـْنِم ، ًهَّبَحَم  ِْهیَلَع  تبحم  يدرک و  باجتـسم  ار  شیاـعد  دـناوخ و  روط  هوک  يوس  زا  نآ  اـب  ارت  یـسوم 
هدـنیآ هتـشذگ و  هاـنگ  ْنِم  َمَّدَـقَت  اـم  ِِهلآَو  ِْهیَلَع  ُهّللا  یَّلَـص  دَّمَحُِمل  ِِهب  هک  تماـن  نآ  هب  مهاوـخیم  وـت  زا  و  يدرک ، اـقلا  وا  هب  ار  شیوـخ 

هک يدرک  ماـمت  وا  رب  ار  دوخ  تمعن  ْنَأ و  َکَـتَمِْعن ، ِْهیَلَع  َتْمَْمتَأَو  َرَّخَأـَت ، اـمَو  ِِهْبنَذ  يدیـشخب  ار  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص   ) دـمحم ترـضح 
« ِهَرِخْالاَو اْینُّدلا  َْریَخ  ِینَقُزَْرت 

.« يزاس دنمهرهب  ترخآ  ایند و  ریخ  زا  ارم 
. یهاوخ یم  ار  دوخ  تاجاح  و 
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مود رود  ياعد 

ِلِّدَُـبت الَو  یِمْـسِج  ْرِّیَُغت  الَف  میوج ، هانپ  كاـنمیب و  نم  و  مدـنمزاین ، وت  هب  نم  ادـنوادخ ! ، » ٌریِجَتْـسُم ٌِفئاـخ  ِینِإَو  ٌریِقَف ، َکـَْیلِإ  ِینِإ  َّمُهّللا  »
«. یِمْسا

« نکم لیدبت  ار  ممان  زاسم و  نوگرگد  ار  ممسج  سپ 
: ییوگیم سپس 

، َُکْتَیب ُْتیَْبلا  َّمُهّللا  ِهَّنَْجلِاب . وا  هب  ار  تشهب  هدمآ ، تاهناخ  رد  هب  وت  نیکـسم  وت ، يادگ  ِْهیَلَع  ْقَّدَـصَتَف  َِکباِبب ، َُکنیِکْـسِم  َكُریِقَف  َُکِلئاس 
وت هدنب  هدنب ، َِکب و  ِریِجَتْـسُْملا  ِذـِئاْعلا  ُماقَم  اذـهَو  َكُدـْبَع ، ُدـْبَْعلاَو  وت  مرح  مرح ، وت و  هناخ  هناخ ، ادـنوادخ ! امرف ، اطع  َکُمَرَح ، ُمَرَْحلاَو 

تسا  نیا  و  تسا ،
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َِیناوْخِإَو منادنزرف  ماهداوناخ و  ار و  مردام  ردپ و  ارم و  خزود ، شتآ  زا  يِدـْلُوَو  ِیلْهَأ  َو  َّيَدـِلاو  َو  ِینِْقتْعَأَف  ِراّنلا ، َنِم  وت  هدـنهانپ  هاگیاج 

«. ُمیِرَک ياو  هدنشخب  يا  زاس ، دازآ  شتآ  زا  ار  ماینامیا  ناردارب  ای و  ُداوَج  ای  ِراّنلا ، َنِم  َنِینِمْؤُْملا 
.« میرک

موس رود  ياعد 

زا ْعِسْوَأَو  ِمْقُّسلا ، َنِم  ِیِنفاعَو  ِراّنلا ، َنِم  َِکتَمْحَِرب  تتمحر  هب  زاس  دراو  تشهب  هب  ارم  ادنوادخ !  » ِینْرِجَأَو َِکتَمْحَِرب ، َهَّنَْجلا  ِیْنلِخْدَأ  َّمُهّللا  »
، ِلالَْحلا ِقْزِّرلا  َنِم  َّیَلَع  زا  و  شخب ، متیفاع  يرامیب  زا  و  هد ، مهانپ  شتآ 
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سنا ّنج و  ای  ِمَجَْعلاَو ، ِبَرَْعلا  ِهَقَسَف  َّرَشَو  ِْسنْالاَو ، ِّنِْجلا  ناراکهبت  ّرـش  نم  زا  نک  رود  و  هد ، متعـسو  لالح  يزور  ِهَقَـسَف  َّرَـش  ِینَع  ْأَرْداَو 
ملمع میرک ، هدنـشخب  يا  لـضف ، تمعن و  بحاـص  ِیلَمَع  َّنا  ِمَرَْکلاَو ، ِدوُْـجلاَو  ِلْوَّطلاَو ، ِّنَْملا  اَذ  يا  ار ، مـجع  برع و  ناقـساف  ّرـش  و  ار ،

«. ُمِیلَْعلا ُعیِمَّسلا  وت  هک  ریذپب  نم  زا  ار  نآ  و  زاس ، فعاضم  ار  نآ  تسا  فیعض  َْتنَأ  َکَّنِإ  ِینِم ، ُْهلَّبَقَتَو  ِیل ، ُهْفِعاضَف  ٌفیِعَض 
.« ییاناد اونش و 
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مراهچ رود  ياعد 

َناَّنَْملا َو  ِهَِیفاْعلِاب ، َمِْعنُْملاَو  ِهَِیفاْعلا ، قزار  تیفاع و  قلاخ  تیفاـع و  بحاـص  يا  ادـخ ! يا   » َقِزارَو ِهَِیفاـْعلا ، َِقلاـخَو  ِهَِیفاـْعلا ، َِّیلَو  اـی  ُهللا  اـی  »
همه نم و  رب  تیفاع  هدـنیازفا  و  َکِْقلَخِعیِمَج ، یلَعَو  َّیَلَع  ِهَِیفاْعلِاب  ُلِّضَفَتُْملاَو  تیفاع  تمعن  هدـنهد  تیفاع و  هدنـشخب  تیفاـع و  ِهَِیفاَْـعلِاب ،
ِلآَو دَّمَُحم  رب  تسرف  دورد  ترخآ ، ایند و  رد  میحر  نامحر و  يادخ  يا  یلَع  ِّلَص  امُهَمیِحَرَو ، ِهَرِخْالاَو  اْینُّدـلا  َنامْحَر  ای  تیاههدـیرفآ ،

تیفاع اْینُّدلا  ِیف  ِهَِیفاْعلا  َرْکُشَو  ِهَِیفاْعلا ، َمامَتَو  ِهَِیفاَْعلا ، ماود  نادرگ ؛ يزور  ار  تیفاع  و  شنادناخ ، دّمحم و  َماََود  َو  َهَِیفاْعلا ، اْنقُزْراَو  دَّمَُحم ،
ایند رد  ار  تیفاع  رکش  تیفاع و  مامت  و 

«. َنیِمِحاّرلا َمَحْرَأ  ای  ِهَرِخْالاَو ،
.« نانابرهم نیرت  نابرهم  يا  ترخآ  و 
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مجنپ رود  ياعد 

َثََعب يِذَّلا  ییادخ  دمح  و  دیشخب ، تمظع  فرـش و  ار  هبعک )  ) وت هک  ار  ییادخ  دمح   » ِهِّلل ُدْمَْحلاَو  ِکَمَّظَعَو ، ِکَفَّرَـش  يِذَّلا  ِهِّلل  ُدْمَْحلا  »
َرایِخ َُهل  ِدـْها  ادـنوادخ  داد ، رارق  ماما  ار  ع )  ) یلع تخیگنارب و  توبن  هب  ار  ص )  ) دّـمحم هک  تسار  َّمُهّللا  ًامامِإ . ًاِّیلَع  َلَـعَجَو  ًاـِّیبَن ، ًادَّمَُحم 

«. َکِْقلَخ َرارِش  ُْهبِّنَجَو  َکِْقلَخ ،
.« نادرگ رود  نآ  زا  ار  ناراکهبت  و  شاب ، نومنهر  هبعک  ترایز  هب  ار  تقلخ  ناکین 

: ییوگیم هاگنآ 
. ِراّنلا َباذَع  اِنق  شخب  یکین  ترخآ  رد  یکین و  ام  هب  ایند  رد  اراگدرورپ ! َو  ًهَنَسَح  ِهَرِخْالا  ِیف  َو  ًهَنَسَح  اْینُّدلا  ِیف  اِنتآ  انَّبَر 

.« راد نامزاب  شتآ  باذع  زا  و 
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ص:147

مشش رود  ياعد 

ْنِم َّمُهّللا  ِراّنلا . َنِم  َِکب  ِِذئاْعلا  هاگیاج  نیا  وت و  هدنب  هدنب ، و  وت ، هناخ  هناخ ، ادنوادخ !  » ُماقَم اذـه  َو  َكُدـْبَع ، ُدـْبَْعلاَو  َُکْتَیب ، ُْتیَْبلا  َّمُهّللا  »
شیاـشگ و ٌفیِعَـض و  ِیلَمَع  َّنا  َّمُهّللا  ُهَِیفاـْعلاَو . ُجَرَْفلاَو  تمحر  تسا  وت  يوس  زا  ادـنوادخ ! تسا ، شتآ  زا  وت  هب  هدـنهانپ  ُحْوَّرلا  َکـِلَِبق 
رب راکـشآ و  وت  رب  ار  هچنآ  و  زاس ، فعاضم  ار  نآ  َو  ِینِم  ِْهیَلَع  َْتعَلَّطا  اَم  ِیل  ْرِفْغاَو  ِیل ، ُهْفِعاضَف  تسا ، فیعـض  ملمع  ادـنوادخ ! تیفاع ،

«. ِراّنلا َنِم  ِهللاِاب  ُریِجَتْسَأ  َکِْقلَخ ، یلَع  َیِفَخ  تقلخ 
.« مربیم هانپ  ادخ  هب  شتآ  زا  شخبب ، نم  رب  تسا  ناهنپ 
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متفه رود  ياعد 

شزغل زا  هَمْحَر ، ْنِم  ٌجاْوفَأ  َكَدـْنِعَو  ایاطَخ  ْنِم  یهوبنا  هاـنگ و  زا  یهوبنا  ارم  ادـنوادخ !  » ًاـجاْوفَأ َو  بُونُذ ، ْنِم  ًاـجاْوفَأ  يِدـْنِع  َّنِإ  َّمُهّللا  »
نمشد ياعد  يدرک  باجتـسم  هکنآ  يا  ترفغم ، زا  یهوبنا  ِضَْغب و  ِال  َباجَتْـسا  ِنَم  ای  هَرِفْغَم ، ْنِم  ٌجاْوفَأ  َو  تمحر  زا  یهوبنا  ارت  تسا و 

«. ِیل ْبِجَتْسا  هد » تلهم  زیخاتسر  زور  ات  ارم  : » تفگ هک  هاگنآ  ار ، ناطیش )  ) تقلخ َنُوثَْعُبی ، ِمْوَی  یلِإ  ِینْرِْظنَأ  َلاق  ْذِإ  ِْهَیلِإ  ِهِْقلَخ  نیرت 
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.« نادرگ باجتسم  ار  میاعد 

: وگب هاگنآ  هاوخب و  ار  تتاجاح  سپس 
«. ِینَْتیَتآ ياهداد  ار  هچنآ  شخب ، تعانق  تاهداد  هب  ارم  ادنوادخ !  » امِیف ِیل  ْكِرابَو  ِینَْتقَزَر ، اِمب  ِینْعِّنَق  َّمُهّللا  »

.« هد تکرب  میارب 
: وگب يدیسر ، میهاربا  ترضح  ماقم  لباقم  هک  یماگنه  و 

ِهَقَـسَفَّرَش ِینَع  ْأَرْداَو  ِلـالَْحلا ، ِقْزِّرلا  لـالح  يزور  زا  زاـس و  دازآ  شتآ  زا  ارم  ادـنوادخ !  » َنِم َّیَلَع  ْعِّسَوَو  ِراـّنلاَنِم ، ِیتَـبَقَر  ْقـِتْعَأ  َّمُهّللا  »
«. ِْسنْالاَو ِّنِْجلا  ِهَقَسَف  َّرَشَو  ِمَجَْعلاَو  برع و  ناقساف  ّرش  شخب و  تعسو  نم  رب  ِبَرَْعلا 
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.« نک رود  نم  زا  ار  سنا  ّنج و  مجع و 

: تشادیم هضرع  و  درکیم ، هاگن  نادوان  هب  فاوط ، ماگنه  ع )  ) داّجس ماما 
، ِمْقُّسلا َنِم  ِیِنفاعَو  ِراّنلا ، َنِم  َِکتَمْحَِرب  زاـس  دراو  تشهب  هب  ارم  شیوخ  تمحر  هب  ادـنوادخ !  » ِینْرِجَأَو َکـِتَمْحَِرب ، َهَّنَْجلا  ِیْنلِخْدَأ  َّمُهّللا  »
هد تعسو  نم  رب  لالح  يزور  زا  ِهَقَسَف و  َّرَـش  ِینَع  ْأَرْداَو  ِلالَْحلا ، ِقْزِّرلا  َنِم  َّیَلَع  شخب  متیفاع  يرامیب  زا  و  هد ، مهانپ  شتآ  زا  ْعِسْوَأَو و 

«. ِمَجَْعلاَو ِبَرَْعلا  ِهَقَسَف  َّرَشَو  ِْسنْالاَو ، ِّنِْجلا  ناقساف  ّرش  و 
.« نک رود  نم  زا  ار  مجع  برع و  سنا و  ّنج و 
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ص:151

یعس ِطاوشا  ياعد 

هورم هب  افص  زا  لوا  رود  ياعد 

ِمیِظَْعلا تساهّزنم  تسوايارب و  ناوارفساپـسو  تسارترب  زیچهمه  زادـیابهکهنوگنآ  ادـخ   » ِهللا َناْحبُـسَو  ًارِیثَک ، ِهللاُدْـمَْحلاَو  ًارِیبَکُرَبْکَأُهللا ، »
ِْلیَّللا زا  یشخب  سپ  ناهاگماش . ناهاگحبـص و  ره  رد  میرک  دنوادخياربساپـس  گرزب و  دنوادخ  َنِمَو  الیِـصَأَو ، ًهَرُْکب  ِمیِرَْکلا  ِهِدْمَِحبَو 

بش  رد  يوگ  وا  حیبست  نک و  هدجس  وا  يارب  ار  بش  اَّلِإ  َهلِإ  ال  الیِوَط ، ْالَیل  ُهْحِّبَسَو  َُهل  ْدُجْساَف 
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داد يرای  ار  دوخ  هدنب  و  درک ، افو  دوخ  هدعو  هب  وا  تسین ، اتکی  يادخ  ُهَْدبَع ، َرَـصَنَو  ُهَدْعَو ، َزَْجنَأ  ُهَدْحَو ، ُهَدْحَو  ُهللا  زج  ییادـخ  ینالوط .
وا زا  دـعب  هن  وا و  زا  لبق  هن  يزیچ  تسکـش . مه  رد  ار  نمـشد )  ) ياهرکـشل ییاهنت  هب  و  ُهَدـَْعب ، الَو  ُهَْلبَق  َءْیَـش  ال  ُهَدْـحَو ، َبازْحاـْلا  َمَزَهَو 

، ًاَدبَأ توف  زگره  دریمیمن و  تسا  یگـشیمه  هدنز  وا  و  دناریمیم ، دـنکیم و  هدـنز  ُتوُفَیالَو  ُتوُمَی  ٌّیَح ال  َوُهَو  ُتیُِمیَو ، ِییُْحی  تسین ،
ِّبَر ٌریِدَق ، ءْیَش  ره  رب  وا  و  تسوا ، يوس  هب  همه  تشگزاب  تسوا و  تسدب  يریخ  ره  دنکیمن ، ِّلُک  یلَع  َوُهَو  ُریِـصَْملا ، ِْهَیلِإَو  ُْریَْخلا  ِهِدَِیب 

ْمَّرَکَتَو ُفْعاَو  ْمَحْراَو  ْرِفْغا 
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153 ص :
َکَّنِإ و ُمَْلعَن ، ـال  اـم  ُمَْلعَت  َکَّنِإ  ْمَْـلعَت  اّـمَع  ْزَواـَجتَو  ياـشخبب  نـک ، مـحرت  نـم  رب  ياـشخبب و  ارم  اراـگدرورپ  تـسا ، اـناوتو  رداـق  يزیچ 

َنِم انَِّجن  ِّبَر  ُمَرْکْالا ، ُّزَعْالا  ُهللا  َْتنَأ  وت ، اـنامه  مینادیمن ، اـم  ار  هچنآ  ینادیم  وت  اـنامه  رذـگرد ، ینادیم  وت  هچنآ  زا  و  نک ، يراوگرزب 
نامتاجن ملاس  حیحص و  َكِدابِع  َعَم  َنیِرِْشبَتْسُم  َنیِحِرَف  َنیِِمناغ ، َنیِِملاس  شتآ ، زا  ار  ام  اراگدرورپ  یئادخ ، نیرتیمارگ  نیرتزیزع و  ِراّنلا 

نانآ اب  هارمه  تاهتـسیاش ، َنِم  ْمِْهیَلَع  ُهللا  َمَْعنَأ  َنیِذَّلا  َعَم  َنیِِحلاّصلا ، ناگدـنب  اب  هارمه  دـنهد . نامتراشب  هدوب ، لاحـشوخ  هکیلاحرد ) ، ) هد
َنیِِحلاّصلاَو  ِءادَهُّشلاَو  َنیِقیِّدِّصلاَو  َنیِِّیبَّنلا  زا  يدیشخب ، تمعن  اهنادب  هک 
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هیحان زا  یلـضف  نیا  دنتـسه . یناقیفر  بوخ  اهنیا  هک  ِهللا  َنِم  ُلْضَْفلا  َِکلذ  ًاقِیفَر ، َِکئلوُأ  َنُسَحَو  نیحلاص ، ءادهـش و  نیقیدص ، ناربمایپ ،

زج يدوبعم  قح  هب  دـنکیم ، تیافک  قلخ ) تاـجاح  هب   ) ادـخ ملع  َهلِإ و  ـال  ًاّـقَح ، ًاّـقَح  ُهللا  اَّلِإ  َهلِإ  ـال  ًاـمِیلَع ، ِهللااـِب  یفَکَو  تسا ، دـنوادخ 
يارب صلاخ  ام  تعاط  میتسرپیمن ، ار  وا  زج  تسین ، ادـخ  زج  هب  ُنیِّدـلا  َُهل  َنیِِـصلُْخم  ُهاّیِإ ، اـّلِإ  ُدـُبْعَن  ـالَو  ُهللا  اَّلِإ  يدوبعم  تسین ، دـنوادخ 

. تسوا
«. َنوُِرفاْکلا َهِرَک  َْولَو 

.« دیاین شوخ  ار  نارفاک  دنچره 
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: دوشیم هدناوخ  هیآ  نیا  هورم  کیدزن 

الَف َرَمَتْعا  َِوأ  َْتیَْبلا  جـح  سکره ، سپ  تسادـخ ، نید  رئاعـش  زا  هورم ، افـص و  یعـس  انامه   » َّجَـح ْنَمَف  ِهللا  ِِرئاعَـش  ْنِم  َهَوْرَْملاَو  افَّصلا  َّنِإ  )
(. ٌمِیلَعٌرِکاش َهللا  َّنِإَف  ًاْریَخ  َعَّوَطَت  ْنَمَو  دنک ، هورم  افص و  یعس  هک  تسین  وا  رب  یکاب  دروآ ، ياجب  ار  هرمع  امِِهب ، َفَّوَّطَی  ْنَأ  ِْهیَلَع  َحانُج 

.« تساناد رازگساپس و  وا  هک  داد  دهاوخ  شاداپ  يو  هب  ادخ  دنک . یکین  سکره  و 
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ص:156

افص هب  هورم  زا  مود  رود  ياعد 

. تسوا صوصخمساپسودمح  و  تسازیچره . زا  رترب  ادخ   » ال ُدْمَْحلا ، ِهللاَو  ُرَبْکَأُهللا  ُرَبْکَأُهللا ، ُرَبْکَأُهللا  »
ًهَبِحاص ْذِخَّتَی  َْمل  يدوبعم  تسا ، زاینیب  اتمهیب و  اتکی و  هک  یئادخ  تسینهللازجهب ، يدوبعم  يِذَّلا  ُدَمَّصلا ، ُدْرَْفلا  ُدَحْالا ، ُدِـحاْولاُهللا  اَّلِإهلِإ 

َُهل ْنُکَی  َْملَو  ِْکلُْملا  ِیف  تسین ، یکیرـش  ار  وا  تموکح ، رد  تسا ، هتفرگن  دوخ  يارب  دنزرف  تسود و  هک  ٌکیِرَـش  َُهل  ْنُکَی  َْملَو  ًاَدلَو ، الَو 
: ِلَْزنُْملا َکـِباتِک  ِیف  َْتُلق  َکَّنِإ  َّمُهّللا  ًارِیبْـکَت ، یگرزب و  هب  ار  وا  تشاد و  دـهاوخن  دـیازفا  شتزع  رب  هک  يرواـی  ُهّْربَـکَو و  ِّلُّذـلا  َنِم  ٌِّیلَو 

رد دوخ  وت  انامه  ادنوادخ  نک ، دای  يراوگرزب 
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ار وت  ام  اراگدرورپار  امش  منک  تباجا  ات  دیناوخب  ارم  اَنل  ْرِفْغاَف  انَّبَر  َكانْوَعَد  ْمَُکل ،» ْبِجَتْـسَأ  ِینوُعْدُأ  ، » يدومرف يداتـسرفورف  هک  یباتک 
رد وت  انامه  يدومن ، رما  شـشخب  هب  ار  ام  دوخ  هک  هنوگنامه  انَّنِإ  انَّبَر  َداعیِْملا ، ُِفلُْخت  َکَّنِإ ال  انَتْرَمَأ  امَک  ياـشخبب  اـم  رب  سپ  میدـناوخ ،

دناوخیمارف نامیا  هب  هک  ار  هدنهدادن  يادص  میدینش  ْمُکِّبَِرب  اُونِمآ  ْنَأ  ِنامیْاِلل  يِداُنی  ًایِدانُم  انْعِمَـس  ام  اراگدرورپ  ینکیمن ، فلخت  هدعو 
ار نامناهانگ  اراگدرورپ  میدروآ ، نامیا  ام  سپ  اِنتائِّیَس  اّنَع  ْرِّفَکَو  اَنبُونُذ  اَنل  ْرِفْغاَف  انَّبَر  اّنَمآَف ، دیروایب ، نامیا  ناتراگدرورپ  هب  تفگیم : و 

یلَع  انَتْدَعَو  ام  اِنتآَو  انَّبَر  ِراْربْالا ، َعَم  انَّفََوتَو  ناشوپب ، ار  نامیاهيدب  شخبب ،
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ام هب  يدومرف  هدـعو  ُِفلُْخت  َکَّنِإ ال  ِهَمایِْقلا  َمْوَی  اـنِزُْخت  ـالَو  َِکلُـسُر  تنـالوسر  هب  ار  هچنآ  اراـگدرورپ  ناریمب ، ناـکین  اـب  هارمه  ار  اـم  و 

فلخت َْکَیلِإَو  اـْنبَنَأ  َکـَْیلِإَو  اـْنلَّکََوت  َکـْیَلَع  اـنَّبَر  َداـعیِْملا ، هدـعو  رد  وت  اـنامه  نادرگم ، لـیلذ  راوخ و  ار  اـم  تماـیق  زور  نک و  تیاـنع 
انوُقَبَـس َنیِذَّلا  اَِـنناوْخِالَو  اـَنل  ْرِفْغا  اَـنَّبَر  ُریِـصَْملا ، وـت  يوـس  هـب  و  مـیدرک ، ور  وـت  هـب  میاهدوـمن و  لـکوت  وـت  رب  اـم  اراـگدرورپ  ینکیمن ،

هنیک و  ياشخبب ، دناهتفرگ  یشیپ  ام  رب  ًاّلِغ  اِنبُوُلق  ِیف  ْلَعَْجت  الَو  ِنامیْالِاب ، ندروآ  نامیا  رد  هک  یناردارب  رب  ام و  رباراگدرورپ  میدرگیمرب ،
ار دناهدروآ  نامیا  هک  یناسک 
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ْمَحْراَو شخبب  ایادـخ  یناـبرهم ، فؤر و  وت  اـنامه  اراـگدرورپ  هدـم  رارق  اـم  بولق  رد  ْرِفْغا  ِّبَر  ٌمیِحَر ، ٌفُوَؤر  َکَّنِإ  اـنَّبَر  اوـُنَمآ ، َنیِذَِّلل 

ام ال ُمَْلعَت  وت  انامه  رذـگرد ، ینادیم  نم  زا  هک  هچنآ  زا  امرف و  يراوگرزب  نک و  محر  نم  هب  َکَّنِإ و  ُمَْلعَت ، اّـمَع  ْزَواـَجتَو  ْمَّرَکَتَو  ُفْعاَو 
. ُمَرْکْالا ُّزَعالا  ُهللا  َْتنَأ  َکَّنِإ  ُمَْلعَن ،

اناـمه  » َّجَـح ْنَمَف  ِهللا  ِِرئاعَـش  ْنِم  َهَوْرَْملاَو  اـفَّصلا  َّنِإ  .« ) یتـسه نیرتیمارگ  نیرتزیزع و  وت  هک  یتـسرد  هب  منادیمن ، نم  ار  هچنآ  ینادیم 
، دروآ ياجب  ار  هرمع  و  امِِهب ، َفَّوَّطَی  ْنَأ  ِْهیَلَع  َحانُج  الَف  َرَمَتْعا  َِوأ  َْتیَْبلا  جح  سک ، ره  سپ  تسادـخ ، نید  رئاعـش  زا  هورم ، افـص و  یعس 

یعس  هک  تسین  وا  رب  یکاب 
(. ٌمِیلَعٌرِکاش َهللا  َّنِإَف  ًاْریَخ  َعَّوَطَت  ْنَمَو  دروآ ، ياجب  هورم  افص و 

.« تساناد رازگساپس و  وا  هک  داد  دهاوخ  شاداپ  يو  هب  ادخ  دنک . یکین  تبغر  لیم و  اب  سکره  و 
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هورم هب  افص  زا  موس  رود  ياعد 

ِّلُک یلَع  َکَّنِإ  اَنل  ْرِفْغاَو  انَرُون  اَنل  ْمِْمتَأانَّبَر  تسوا ، صوصخم  دمح  تسا و  زیچ  ره  زا  رترب  ادـخ  ، » ُدْـمَْحلا ِهللاَو  ُرَبْکَأ  ُهللا  ُرَبْکَأُهللا ، ُرَبْکَأُهللا  »
، ییاـناوت رداـق و  زیچ  ُهَّلُک  َْریَْخلا  َکـُلَأْسَأ  یِّنِإ  َّمُـهّللا  ٌریِدَـق ، ءْیَـش  ره  رب  وـت  اـنامه  ياـشخبب  اـم  رب  و  نـک ، لـماک  ار  اـم  روـن  اراـگدرورپ 
سررید و ینک  تیاـنع  نم  رب  َکـُلَأْسَأَو  ِیْبنَذـِل ، َكُرِفْغَتْـسَأَو  ُهَلِجآَو ، ُهَلِجاـع  ار  ریخ  یماـمت  مهاوـخیم  وـت  زا  نم  اـنامه  اراـگدرورپراب 

. َنیِمِحاّرلا َمَحْرَأ  ای  َکَتَمْحَر  منکیم ، شزرمآ  بلط  وت  زا  مهانگ  يارب  و  ار ، نآ  سردوز 
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ْزَواَجتَو ْمَّرَکَتَو  ُفْعاَو  نک ، محر  زرمایب و  اراگدرورپ  نانابرهم  نیرتنابرهم  يا  مبلطیم  وت  زا  ار  وت  ترفغم  تمحر و  ْمَحْراَو و  ْرِفْغا  ِّبَر 

، ُمَرْکْالا ُّزَعاـْلا  ُهللا  َْتنَأ  َکَّنِإ  ُمَْلعَن ، ـال  اـم  ینادیم  وت  اـنامه  رذـگب  ینادیم  هچنآ  زا  و  نک ، يراوگرزب  شخبب و  ُمَْلعَت و  َکَّنِإ  ُمَْلعَت ، اّـمَع 
شناد رب  ْبَهَو  ِینَْتیَدَـه  ْذِإ  َدـَْعب  ِیْبلَق  ْغُِزت  الَو  ًاْملِع  ِینْدِز  اراگدرورپ  یئادـخ ، نیرتیمارگ  نیرتزیزع و  وت  انامه  مینادیمن  اـم  هچنآ  ِّبَر 

هب تدوخ  َّمُهّللا  ُباّهَْولا . َْتنَأ  َکَّنِإ  ًهَمْحَر  َْکنَُدل  ْنِم  ِیل  هیحان  زا  و  زاسم . هریت  ار  ملد  بلق و  يدرک  متیادـه  هکنآ  زا  سپ  يازفیب و  نم 
، َْتنَأ ّالِإ  َهلِإال  يِرََصبَو ، یِعْمَس  ِیف  ِیِنفاع  اراگدرورپ  ياهدنشخبرایسب . وت  انامه  شخب  تمحر  نم 
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. تسین وت  زج  يدنوادخ  نک ، تیانع  یئانیبو  یئاونش  رد  یتمالس  نم  هب 

َّمُهّللا ِْرقَْفلاَو ، ِْرفُْکلا  َنِم  َِکب  ُذوُعَأ  نم  اراگدرورپراب  مناراکمتـس ، زا  نم  انامه  وت ، یهزنم  یِّنِإ  َّمُهّللا  َنیِِملاّـظلا ، َنِم  ُْتنُک  یِّنِإ  َکـَناْحبُس 
هب َکـَِتبوُقُع ، ْنِم  َکـِتافاعُِمبَو  َکِطَخَـس  ْنِم  َكاـضِِرب  وـت  بضغ  مشخ و  زا  ادـنوادخ ، مربیم ، هاـنپ  وـت  هب  يراداـن  رفک و  زا  ُذوُـعَأ  یِّنِإ 
هانپ َْتنَأ و  َْکیَلَع ، ًءانَث  یِـصْحُأ  َْکنِم ال  َِکب  ُذوُعَأَو  موشن ، وت  تبوقع  راـتفرگ  اـت  مربیم ، هاـنپ  وت  شـشخب  هب  تتبوقع  زا  تیدونـشخ و 

شرامش وت ، زا  وت  هب  مربیم 
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، ياهدرک شیاتـس  شیوخ  زا  دوخ  هک  ياهنوگنامه  یّتَح  ُدْـمَْحلا  َکَلَف  َکِسْفَن ، یلَع  َْتیَْنثَأ  امَک  وت  ار ، وت  رب  اـنث  دورد و  منکب  مناوتیمن 

ات میوگ  ار  وت  ساپس 
«. یضَْرت

.« يدرگ یضار 
الَف َرَمَتْعا  َِوأ  َْتیَْبلا  جـح  سکره ، سپ  تسادـخ ، نید  رئاعـش  زا  هورم ، افـص و  یعـس  انامه   » َّجَـح ْنَمَف  ِهللا  ِِرئاعَـش  ْنِم  َهَوْرَْملاَو  افَّصلا  َّنِإ  )
َهللا َّنِإَـف  ًاْریَخ  َعَّوَـطَت  ْنَمَو  دروآ ، ياـجب  هورم  افـص و  یعـس  هک  تسین  وا  رب  یکاـب  دروآ ، ياـجب  ار  هرمع  و  اـمِِهب ، َفَّوَّطَی  ْنَأ  ِْهیَلَع  َحاـنُج 

(. ٌمِیلَعٌرِکاش
.« تساناد رازگساپس و  وا  هک  داد  دهاوخ  شاداپ  يو  هب  ادخ  دنک . یکین  سکره  و 
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افص هب  هورم  زا  مراهچ  رود  ياعد 

. تسا دنوادخ  صوصخم  دمح  تسا و  زیچ  ره  زا  رترب  ادخ  ، » ُدْمَْحلا ِهللاَو  ُرَبْکَأُهللا  ُرَبْکَأُهللا ، ُرَبْکَأ  ُهللا  »
ِّرَش ْنِم  زا  و  ینک ، متیانع  ینادیم  هک  اهیبوخ  زا  هچنآ  مهاوخیم  وت  زا  نم  انامه  ایادخراب  َِکب  ُذوُعَأَو  ُمَْلعَت ، ام  ِْریَخ  ْنِم  َُکلَأْسَأیِّنِإَمُهّللا 

ُماّلَع َْتنَأ  َکَّنِإ  ینادیم ، وت  هک  یناهانگ  همه  زا  منکیم  شزرمآ  بلط  و  مربیم ، هانپ  وت  هب  اهیدب  ُمَْلعَت ، ام  ِّلُک  ْنِم  َكُرِفْغَتْـسَأَو  ُمَْلعَت ، ام 
ِهللا ُلوُسَر  ٌدَّمَُحم  ُنِیبُْملا ، ُّقَْحلا  مکاح  هک  یئادخ  تسین  هللا  زجب  یئادخ  یناهنپ ، رارسا  ياناد  رایـسب  وت  انامه  ُِکلَْملا  ُهللا  اَّلِإ  َهلِإال  ِبُویُْغلا ،

، تسادخ هداتسرف  دمحم  تسا ، نیبم  قح و  ُدْعَْولا و  ُقِداّصلا 
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مالسا هب  هک  هنوگنامه  مهاوخیم  وت  زا  انامه  ایادخراب  تسا ، نیما  ِمالْسْاِلل و  ِینَْتیَدَه  امَک  َُکلَأْسَأ  یِّنِإ  َّمُهّللا  ُنیِمْالا ، وگتسار  اههدعو  رد 

َّمُهّللا ٌِملْـسُم ، نم  یناریمب و  مالـسا  رب  ارم  هک  نامز  نآ  ات  ریگم  نم  زا  ار  مالـسا  اَنَأَو  ِْهیَلَع  ِیناّفَوَتَت  یّتَح  یِّنِم  ُهَعِْزُنت  ـال  ْنَأ  يدرک ، متیادـه 
ِیل ْحَرْـشا  ِّبَر  َّمُهّللا  ًارُون ، يِرََـصب  ِیفَو  ًارُون ، مشوگ  رد  نک و  ینارون  ار  مبلق  ایادخراب  مشاب . ناملـسم  یِعْمَـس  ِیفَو  ًارُون ، ِیْبلَق  ِیف  ْلَعْجا 
نم هب  ِّرَـش و  ْنِم  َِکب  ُذوُعَأَو  يِْرمَأ ، ِیل  ْرِّسَیَو  يِرْدَـص  نادرگ ، هداشگ  ار  ماهنیـس  ایادـخراب  نادرگ ، ینارون  ار  ممـشچ  هدـب و  رارق  يرون 

ِتاتَشَو  ِرْدَّصلا  ِسِواسَو  رش  زا  وت  هب  مربیم  هانپ  و  امن . ناسآ  ارم  راک  نک و  تیانع  ردص  حرش 
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هب انامه  ایادخراب  ِْلیَّللا  ِیف  ُِجلَی  ام  ِّرَـش  ْنِم  َِکب  ُذوُعَأ  یِّنِإ  َّمُهّللا  ربق ، باذع  و  اهراک ، یگدنکارپ  ینورد و  ياههسوسو  ِْربَْقلا ، ِهَْنِتفَو  ِْرمْالا ،
زا و  دوشیم ، دراو  زور  رد  هچنآ  رش  زا  ُبَهَت و  ام  ِّرَش  ْنِمَو  ِراهَّنلا ، ِیف  ُِجلَی  ام  ِّرَـش  ْنِمَو  دوشیم  دراو  بش  رد  هچنآ  رـش  زا  مربیم  هانپ  وت 
َّقَح َكانْدَـبَع  هک  هنوگنآ  وت  یهزنم  نانابرهم  نیرتنابرهم  يا  دـنراد . یپ  رد  ام  َکَناْحبُـس  َنیِمِحاّرلا ، َمَحْرَأ  ای  ُحایِّرلا ، ِِهب  اهداب  هچنآ  رش 

ام َکَناْحبُس  ُهللا ، ای  َِکتَدابِع 
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دای قح  ْمَحْراَو  ْرِفْغا  ِّبَر  ُهللا ، ای  َكِرْکِذ  َّقَح  َكانْرَکَذ  وت ، یهزنم  ادخ ، يا  میدرواین ، ياجب  ارت  تیدوبع  شیاتس و  قح  تسا  وت  هتسیاش 
نم زا  ُمَْلعَت و  َکَّنِإ  ُمَْلعَت ، اّـمَع  ْزَواـَجتَو  ْمَّرَکَتَو  ُفْعاَو  شخبب  زرماـیب و  اراـگدرورپ  ادـخ ، يا  تسا ، هدرکن  ادا  يرکذ  هدـنیوگ  چـیه  ارت 

.« ُمَرْکْالاُّزَعْالا ُهللاَْتنَأ  َکَّنِإ  ُمَْلعَن ، ام ال  ینادیم  وت  انامه  رذگرد ، ینادیم  هچنآ  زا  راد و  مایمارگ  رذگرد و 
.« یئادخ نیرتیمارگ  نیرتزیزع و  وت  انامه  مینادیمن ، ام  ار  هچنآ 

الَف َرَمَتْعا  َِوأ  َْتیَْبلا  جـح  سکره ، سپ  تسادـخ ، نید  رئاعـش  زا  هورم ، افـص و  یعـس  انامه   » َّجَـح ْنَمَف  ِهللا  ِِرئاعَـش  ْنِم  َهَوْرَْملاَو  افَّصلا  َّنِإ  )
َهللا  َّنِإَف  ًاْریَخ  َعَّوَطَت  ْنَمَو  دروآ ، ياجب  هورم  افص و  یعس  هک  تسین  وا  رب  یکاب  دروآ ، ياجب  ار  هرمع  و  امِِهب ، َفَّوَّطَی  ْنَأ  ِْهیَلَع  َحانُج 

(. ٌمِیلَعٌرِکاش
.« تساناد رازگساپس و  وا  هک  داد  دهاوخ  شاداپ  يو  هب  ادخ  دنک . یکین  تبغر  لیم و  اب  سکره  و 
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هورم هب  افص  زا  مجنپ  رود  ياعد 

َّقَح َكانْرَکَـشامَکَناْحبُس  تسوا  تاذ  صوصخم  شیاتـس  دـمح و  تسا و  زیچ  ره  زا  رترب  ادـخ  ، » ُدْـمَْحلا ِهللاَو  ُرَبْکَأُهللا  ُرَبْکَأُهللا ، ُرَبْکَأُهللا  »
َّمُهّللا ُهللا ، ای  َکَنْأَش  یلْعَأ  ام  َکَناْحبُـس  میدرواین  ياجب  ار  وت  رکـش  تسوت  هتـسیاش  هک  هنوگنآ  دـنوادخ ، يا  وت ، یهزنم  ُهللا ، اـی  َكِرْکُش 

اَْنَیلِإ ْهِّرَکَو  اِنبُوُلق ، ِیف  ُْهنِّیَزَو  َنامیْالا ، اَْنَیلِإ  اهلاراب  دنوادخ ، يا  وت  ماقم  نأش و  تسا  هبترمدنلب  هچ  وت ، یهزنم  ْبِّبَح 
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جورخ و  َنیِدِـشاّرلا ، َنِم  اْنلَعْجاَو  َنایْـصِْعلاَو ، َقوُسُْفلاَو  رفک  زا  ار  ام  شخب ، تنیز  نآ  اب  ار  ام  بولق  و  هد ، رارق  ام  بوبحم  ار  نامیا  َْرفُْکلا 

. هدرارق ناگدشتیاده  زاارام  و  نک ، نازیرگ  ینامرفان  قح و  ریسم  زا 
ُمَْلعَت َکَّنِإ  ُمَْلعَت ، هچنآ  زا  نک ، يراوگرزب  ياشخبب و  نکمحر و  ام  رب  زرماـیباراگدرورپ و  اّـمَع  ْزَواـَجتَو  ْمَّرَکَتَو  ُفْعاَو  ْمَحْراَو  ْرِفْغا  ِّبَر 

ِیِنق َّمُهّللا  ُمَرْکاـْلا ، نیرتزیزع  وت  اـنامه  مینادیمن ، اـم  هک  ار  هچنآ  ینادیم  وـت  اـنامه  رذـگرد ، ینادیم  ُّزَعاـْلا  ُهللا  َْتنَأ  َکَّنِإ  ُمَْلعَن ، ـال  اـم 
. راد نامظوفحم  تباذع  زا  يروآیم  نوریب  ربق  زا  ار  تناگدنبهکيزور  ایادخ  یئادخنیرتیمارگو ، َكَدابِع ، ُثَْعبَت  َمْوَی  ََکباذَع 
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ِهَرِخاـْلا ِیف  ِیل  نادرگ ، هزیکاـپ  ارم  يوقت  اـب  و  دوـخ ، تیادـه  هب  نک  متیادـه  اراـگدرورپ  ْرِفْغاَو  يْوقَّتلاـِب ، ِینِّقَنَو  يدُْـهلِاب ، ِینِدـْها  َّمُهّللا 

تاکرب و َّمُهّللا  َکـِقْزِرَو ، َِکلْـضَفَو  َکـِتَمْحَرَو  َکـِتاکََرب  ایادـخراب  ياـشخبب ، اـیند  ترخآ و  رد  ارم  ْنِم و  اـْنیَلَع  ْطِْـسبَأ  َّمُهّللا  یلواـْلاَو ،
ادنوادخ نک . ناوارف  نم  رب  ار  تا  يزور  ششخب و  تمحر و 

دسریم و هتسویپ  هک  یتمعن  مهاوخیم  ماوداب  یتمعن  وت  زا  نم  انامه  الَو  ُلوُحَی  يِذَّلا  َمیِقُْملا  َمیِعَّنلا  َُکلَأْسَأ  یِّنِإ 
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يِرََـصب ِیفَو  ًارُون ، یِعْمَـس  رد  و  هد ، رارق  يرون  نم  بلق  رد  ایادـخراب  دـباییمن ، نایاپ  زگره  ِیفَو  ًارُون ، ِیْبلَق  ِیف  ْلَعْجا  َّمُهّللا  ًادـَبَأ ، ُلوُزَی 

يرون و متسار  فرط  زا  يرون ، ًارُون ، ِیقْوَف  ْنِمَو  ًارُون ، ِینیِمَی  ْنَعَو  ًارُون ، منابز  رد  و  يرون ، ممـشچ  رد  و  يرون ، مشوگ  ِیناِسل  ِیفَو  ًارُون ،
«. ًارُون ِیل  ْمِّظَعَو  ًارُون ، یِسْفَن  ِیف  ْلَعْجاَو  يرون  مرس  يالاب  زا 

.« ار رون  نم  رب  نک  دایز  هد ، رارق  يرون  مدوجو  رد  و 
«. يِْرمَأ ِیل  ْرِّسَیَو  يِرْدَص  ِیل  ْحَرْشا  ِّبَر  »

.« يامن ناسآ  ار  مراک  نادرگ و  هداشگ  ار  ماهنیس  اراگدرورپ  »
نید  رئاعش  زا  هورم ، افص و  یعس  انامه   » َّجَح ْنَمَف  ِهللا  ِِرئاعَش  ْنِم  َهَوْرَْملاَو  افَّصلا  َّنِإ  )

افـص و یعـس  هک  تسین  وا  رب  یکاب  دروآ ، ياجب  ار  هرمع  و  امِِهب ، َفَّوَّطَی  ْنَأ  ِْهیَلَع  َحانُج  الَف  َرَمَتْعا  َِوأ  َْتیَْبلا  جح  سکره ، سپ  تسادخ ،
، دروآ ياجب  هورم 

(. ٌمِیلَعٌرِکاش َهللا  َّنِإَف  ًاْریَخ  َعَّوَطَت  ْنَمَو 
.« تساناد رازگساپس و  وا  هک  داد  دهاوخ  شاداپ  يو  هب  ادخ  دنک . یکین  سکره  و 
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افص هب  هورم  زا  مشش  رود  ياعد 

. تسوا صوصخم  ساپس  دمح و  تسا و  زیچ  ره  زا  رترب  ادخ  ، » ُدْمَْحلا ِهللاَو  ُرَبْکَأُهللا  ُرَبْکَأُهللا ، ُرَبْکَأُهللا  »
دوخهدنب و  درکافو ، دوخ  دهع  هب  وا  دوبتسار و  وا  هدعو  تسین ، هناگی  يادخ  زج  يدوبعم  َرَصَنَو  ُهَدْعَو ، َقَدَص  ُهَدْحَو ، ُهَدْحَو  ُهللااَّلِإَهلِإال 
، تسین هللازجيدوبعم  تسکشمهرد  ار  نانمشد )  ) اههورگ ییاهنتهب ، و  داديرای . الَو  ُهللا  اَّلِإ  َهلِإ  ال  ُهَدْحَو ، َبازْحْالا  َمَزَهَو  ُهَْدبَع ، ار 

هچرگ میاهدومن  صلاخ  وا  يارب  ار  نامنید  میتسرپیمن ، ار  یسک  وا  زج  َهِرَک  َْولَو  َنیِّدلا  َُهل  َنیِِصلُْخم  ُهاّیِإ ، ّالِإ  ُُدبْعَن 
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ََکل َّمُهّللا  ینِْغلاَو ، َفافِْعلاَو  یـسرتادخ ، و  تیاده ، وت  زا  ایادـخراب  دـیاین  شوخ  ار  نارفاک  یقُّتلاَو  يدُْـهلا  َُکلَأْسَأ  یِّنِإ  َّمُهّللا  َنوُِرفاْکلا ،
َّمُهّللا ُلوُقَت ، اّمِم  ًاْریَخَو  ُلوُقَت  هک  هنوگنآ  تسوت  يارب  شیاتـس  دـمح و  ایادـخراب  مهاوخیم . يزاینیب  و  یکاپ ، فافع و  يِذَّلاَک  ُدْـمَْحلا 

ْنِم َکـِب  ُذوُعَأَو  َهَّنَْجلاَو ، َكاـضِر  منکیم  تساوخرد  وت  زا  نم  ایادـخراب  یئوگ . وت  هچنآ  زا  رتهب  تسیچ  یئوگیم و  دوخ  َکـُلَأْسَأ  یِّنِإ 
َّمُهّللا و لَمَع ، َْوأ  لِْعفَو  لْوَق  ْنِم  اْهَیلِإ  ِیُنبِّرَُقی  امَو  تخزود  شتآ  مشخ و  زا  وت  هب  مربیم  هانپ  و  ار . تتـشهب  يدونـشخ و  َراـّنلاَو  َکِـطَخَس 

زا دنکیم  کیدزن  شتآ  مشخ و  هب  ارم  هک  هچنآ 
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وت شـشخب  لضف و  هب  و  میتفای ، تیاده  ام  وت  رون  هب  َکِفَنَک  ِیفَو  اْنیَنْغَتْـسا ، َِکلْـضَِفبَو  اْنیَدَـتْها ، َكِرُوِنب  ادـنوادخراب  دـب  رادرک  راتفگ و 

هدروآ و حبص  هب  ار  بش  وت  دوجو  ششخب  کمک و  و  اْنیَْـسمَأَو ، انْحَبْـصَأ  َِکناسْحِإَو  َِکئاطَعَو  َکِماْعنِإَو  وت  هانپ  رد  میاهتـشگ و  زاینیب 
. میربیم بش  هب  ار  زور 

، ٌءْیَـش دـهاوخن  يزیچ  وت  زا  دـعب  يرخآ و  وت  هدوبن و  يزیچ  وت  زا  لبق  سپ  یلّوا ، وت  َكَدـَْعب  الَف  ُرِخاـْلاَو  ٌءْیَـش ، َکَْـلبَق  ـالَف  ُلَّواـْلا  َْتنَأ 
ِْسلَْفلا َنِم  َِکب  ُذوُعَن  َکَنوُد ، َءْیَـشالَف  ینطاب  وت  تسین و  وت  زا  رتـالاب  يزیچ  يرهاـظ و  وت  و  دوب . ُنِطاـْبلاَو  َکَـقْوَف ، َءْیَـش  ـالَف  ُرِهاّـظلاَو 

ِلَسَْکلاَو
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شیامزآ و و  ربق ، باذـع  َزْوَْفلا و  َُکلَأْسَنَو  ینِْغلا ، ِهَْنِتفَو  ِْربَْقلا ، ِباذَـعَو  یلاـحیب  و  يراداـن ، زا  وت  هب  مربیم  هاـنپ  تسین ، وت  نود  يزیچ  و 

نم زا  نک . محر  نم  هب  ياشخبب و  اراگدرورپ  ار . تشهب  هب  ْمَّرَکَتَو  ُفْعاَو  ْمَحْراَو  ْرِفْغا  ِّبَر  ِهَّنَْجلِاب ، ندیـسر  مهاوخیم  وت  زا  يزاینیب و 
. مینادیمن ام  ار  هچنآ  ینادیم  وت  انامه  رذـگب ، ینادیم  هچنآ  زا  َکَّنِإ و  ُمَْلعَن ، ام ال  ُمَْلعَت  َکَّنِإ  ُمَْلعَت ، اّـمَع  ْزَواـَجتَو  نک  مرک  رذـگرد و 

«. ُمَرْکْالا ُّزَعْالا  ُهللا  َْتنَأ  وت  انامه 
.« یئادخ نیرتیمارگ  نیرتزیزع و 
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الَف َرَمَتْعا  َِوأ  َْتیَْبلا  جـح  سکره ، سپ  تسادـخ ، نید  رئاعـش  زا  هورم ، افـص و  یعـس  انامه   » َّجَـح ْنَمَف  ِهللا  ِِرئاعَـش  ْنِم  َهَوْرَْملاَو  افَّصلا  َّنِإ  )

، دروآ ياجب  هورم  افص و  یعس  هک  تسین  وا  رب  یکاب  دروآ ، ياجب  ار  هرمع  و  امِِهب ، َفَّوَّطَی  ْنَأ  ِْهیَلَع  َحانُج 
(. ٌمِیلَعٌرِکاش َهللا  َّنِإَف  ًاْریَخ  َعَّوَطَت  ْنَمَو 

.« تساناد رازگساپس و  وا  هک  داد  دهاوخ  شاداپ  يو  هب  ادخ  دنک . یکین  سکره  و 

هورم هب  افص  زا  متفه  رود  ياعد 

ْبِّبَح َّمُهّللا  ًارِیثَک ، يارب  ناوارف  ساپس  دمح و  تسا و  رترب  زیچ  همه  زا  دیاب ، هک  هنوگنآادخ   » ُدْمَْحلاَو ِهللا ًارِیبَک ، ُرَبْکَأُهللا  ُرَبْکَأُهللا ، ُرَبْکَأُهللا  »
نامیا  رادتسود  ارم  ادنوادخ  تسا ، دنوادخ  ِیف  ُْهنِّیَزَو  َنامیْالا ، ََّیلِإ 
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نازیرگ ینامرفان  و  قح ، ریسم  زا  جورخ  رفک ، زا  ارم  شخب و  تنیز  مبلق  َنایْصِْعلاَو  َقوُسُْفلاَو  َْرفُْکلا  ََّیلِإ  ْهِّرَکَو  ِیْبلَق ، رد  ار  نآ  هدب و  رارق 

، نک محرت  شخبب و  نم  رب  اراگدرورپ  هد ، رارق  ناگدشتیاده  زا  ارم  ْمَحْراَو و  ْرِفْغا  ِّبَر  َنیِدِشاّرلا ، َنِم  ِیْنلَعْجاَو  نک 
، ُمَْلعَن ام ال  ینادیم  وت  انامه  رذگرد ، ینادیم  وت  هچنآ  زا  امرف و  يراوگرزب  رذـگب و  نم  زا  ُمَْلعَت  َکَّنِإ  ُمَْلعَت ، اّمَع  ْزَواَجتَو  ْمَّرَکَتَو  ُفْعاَو 

ایادخ یئادخ ، نیرتیمارگ  نیرتزیزع و  وت  انامه  مینادیمن ، ام  ار  هچنآ  َّمُهّللا  ُمَرْکْالا ، ُّزَعْالا  ُهللا  َْتنَأ  َکَّنِإ 
شخبققحت دوخمرک ، لضف و  هب  اراـمياهوزرآ  شخبناـیاپ و  اـهیکیناب  اراـمياهراک  اـَنلامآ  َِکلْـضَِفب  ْقِّقَحَو  اـَنلاجآ ، ِتاْریَْخلاـِب  ِْمتْخا 

ِعیِمَج  ِیف  ْنِّسَحَو  انَُلبُس ، َكاضِر  ِغُوُلِبل  ْلِّهَسَو 
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همه  رد  امرفناسآ و  امرب  ار  تدوخيدونشوخ  هب  ندیسرياههار  و 

هدـنهدتاجن يا  هدـش ، قرغ  ناسنا  هدـنهدتاجن  يا  نادرگ . وکین  ار  ام  ياـهراک  تـالاح  َیِْجنُم  اـی  یقْرَْغلا ، َذـِْقنُم  اـی  اـَنلامْعَأ ، ِلاوْحاـْلا 
یسک  يا  ناهنپ ، ره  دهاش  يا  ناگدشكاله ، ِّلُک  یهَْتنُم  ای  يوَْجن ، ِّلُک  َدِهاش  ای  یْکلَْهلا ،

هـشیمه و  تسا ، میدق  تایکین  هک  يا  دوشیم . هدروآ  وت  شیپ  تایاکـش  ِفوُْرعَْملا ، َِمئاد  ای  ِناسْحْالا ، َمیِدَـق  ای  يوْکَـش ، مامت  ماجنا  هک 
ای ُْهنِم ، دنمزاین  زیچ  ره  يارب  و  تسین ، وا  زا  زاینیب  زیچ  چیه  هک  یـسک  يا  ءْیَـش  ِّلُِکل  َُّدبالَو  ُْهنَع ، ءْیَِـشب  ینِغ  ْنَم ال  ای  ياهدـش ، هتخانش 

یِّنِإ  َّمُهّللا  ِْهَیلِإ ، ءْیَش  ره  نایاپ  تسوا و  اب  يدوجوم  ره  يزور  هک  یسک  يا  میئوا ، ِّلُک  ُریِصَمَو  ِْهیَلَع ، ءْیَش  ِّلُک  ُقْزِر  ْنَم 
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ام ِّرَش  ْنِمَو  انَْتیَطْعَأ ، هچنآ  رش  زا  نم  انامه  ایادخراب  تسوا ، يوسب  يزیچ  ام  ِّرَش  ْنِم  َِکب  ٌِذئاع 

، َنیِِحلاّصلِاب انْقِْحلَأَو  َنیِِملْسُم ، ار  ام  ایادخراب  ياهتـشاد ، رذحرب  نآ  زا  ار  ام  هچنآ  رـش  زا  مربیم و  هانپ  وتب  ياهداد  ام  هب  انَّفََوت  َّمُهّللا  انَتْعَنَم ،
اراگدرورپ ناهارمگ ، ْمِْمتَأ  ِّبَر  ْرِّسَُعت ، الَو  ْرِّسَی  ِّبَر  َنِینُوتْفَم ، ناراوخ و  هب  هن  زاس  قحلم  ناکین  هب  ار  ام  ناریمب ، ناملـسم  ـالَو  اـیازَخ  َْریَغ 

«. ِْریَْخلِاب یکین  ریخ و  هب  ار  ام  راک  اراگدرورپ  ریگم ، تخس  ام  رب  يامن و  ناسآ 
.« ناسر نایاپ  هب 

الَف َرَمَتْعا  َِوأ  َْتیَْبلا  جـح  سکره ، سپ  تسادـخ ، نید  رئاعـش  زا  هورم ، افـص و  یعـس  انامه   » َّجَـح ْنَمَف  ِهللا  ِِرئاعَـش  ْنِم  َهَوْرَْملاَو  افَّصلا  َّنِإ  )
، امِِهب َفَّوَّطَی  ْنَأ  ِْهیَلَع  َحانُج 

(. ٌمِیلَعٌرِکاش َهللا  َّنِإَف  ًاْریَخ  َعَّوَطَت  ْنَمَو  دروآ ، ياجب  هورم  افص و  یعس  هک  تسین  وا  رب  یکاب  دروآ ، ياجب  ار  هرمع  و 
.« تساناد رازگساپس و  وا  هک  داد  دهاوخ  شاداپ  يو  هب  ادخ  دنک . یکین  سکره  و 
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زکرم هرابرد 

میحرلا نمحرلا  هللا  مسب 
هیآ 41) هبوت  هروس   ) َنوُمَْلعَت ُْمْتنُک  ْنِإ  ْمَُکل  ٌْریَخ  ْمُِکلذ  ِهَّللا  ِلیبَس  یف  ْمُکِسُْفنَأ  َو  ْمُِکلاْومَِأب  اوُدِهاج 

دیامن محر  ادخ  مالّـسلا :) هیلع   ) اضر ترـضح  دینادب  رگا  تسا  رتهب  امـش  ىارب  نیا  دـییامن ؛ داهج  ادـخ  هار  رد  دوخ ، ىاهناج  لاوما و  اب 
ىب  ) ار ام  ىوکین  نانخس  رگا  مدرم  اریز  دهد ، دای  مدرم  هب  دریگ و  دای  ار  ام  ىاهـشناد  مولع و  دراد ...  اپرب ) و   ) هدنز ار  ام  رما  هک  ىاهدنب 

دننک ىم  لمع ) نآ  قبط  و   ) ىوریپ ام  زا  هنیآ  ره  دننادب  دنیازفایب ) نآ  رب  ای  هتساک و  نآ  زا  ىزیچ  هکنآ 
راونالا ص 159 راحب  دلج  ود  هصالخ  حرش  همجرت و  - راحبلا ردانب 

رد هک  دندوب  ناهفصا  رهش  هتسجرب  ياملع  زا  یکی  هر )  ) يدابآ سمش  هللا  تیآ  دیهش  ناهفـصا  هیمئاق  یبهذم  یگنهرف  عمتجم  راذگناینب 
هجرف یلاـعت  هللا  لـجع   ) رـصع ماـما  و  مالـسلا ) هیلع   ) اـضرلا یـسوم  نب  یلع  ترـضح  صوـصخب  مالـسلا ) مهیلع   ) تیبـلها هب  یگدادـلد 

نآ غارچ  تقو  چیه  هک  دـش  یهار  زکرم و  راذـگناینب  یـسمش  يرجه  لاس 1340  رد  دوخ  تیارد  رظن و  اب  اذـل  هدوب و  هرهـش  فیرـشلا )
. دنهد یم  همادا  ار  شهار  رتهب  رت و  يوق  زور  ره  دشن و  شوماخ 

هرـس سدـق   ) یماما نسح  دیـس  جاـح  هللا  تیآ  ترـضح  فارـشا  تحت  یـسمش  يرجه  لاس 1385  زا  ناهفـصا  هیمئاـق  تاـقیقحت  زکرم 
فلتخم ياه  هنیمز  رد  ار  دوخ  تیلاعف  هاگـشناد ، هزوح و  ناگتخیهرف  زا  بکرم  یمیت  يزور  هنابـش  هناـصلاخ و  تیلاـعف  اـب  و  فیرـشلا ) 

. تسا هدومن  زاغآ  یملع  یگنهرف و  یبهذم ،
هماع ناناوج و  هزیگنا  تیوقت  مالـسلا ) مهیلع  تیبلا  لها  هللا و  باتک   ) نیلقث بان  فراعم  گنهرف و  طسب  هعیـش و  میرح  زا  عافد   : فادها

هارمه و ياه  نفلت  رد  اوتحم  یب  ياه  ثوتولب  ياج  هب  دـنمدوس  بلاطم  ندرک  نیزگیاج  ینید ، لـئاسم  رت  قیقد  یـسررب  هب  تبـسن  مدرم 
هب یهد  سیورـس  فراعم ، رـشن  هزیگنا  اب  مالّـسلا  مهیلع  تیب  لها  میرک و  نآرق  فراعم  ساسا  رب  یتاعلاطم  عماج  رتسب  داـجیا  اـه  هناـیار 

ندوب سرتسد  رد  یمالـسا ، مولع  ياه  رازفا  مرن  هب  نادـنمقالع  تغارف  تاقوا  ندرک  ینغ  هعلاطم و  گنهرف  شرتسگ  بـالط ، نیققحم و 
رد يدعاصت  تروصب  ناوت  یم  ون  رازبا  زا  هدافتسا  اب  یعامتجا : تلادع  هعماج  رد  هرشتنم  تاهبـش  ماهبا و  عفر  تلوهـس  تهج  مزال  عبانم 

یمالسا گنهرف  رشن  یتهج  زا  زاب  روشک و  حطس  رد  ار  تاناکما  قیرزت  رد  یعامتجا  تلادع  یفرط  زا  درامگ و  تمه  نآ  شخپ  رـشن و 
. دیشخب تعرس  ناهج  حطس  رد  ار  یناریا 

 : زکرم هدرتسگ  ياهتیلاعف  هلمج  زا 
یناوخباتک هقباسم  يرازگرب  اب  هارمه  همانهام  هوزج و  باتک ، ناونع  اه  هد  رشن  پاچ و  ( فلا

هارمهس نفلت  یشوگ  هنایار و  رد  ارجا  لباق  يا  هناخباتک  یتاقیقحت و  رازفا  مرن  اهدص  دیلوت  ب)
... يرگشدرگ و یبهذم ، نکاما  يا و ...  هنایار  ياهیزاب  نشیمینا ،  اماروناپ ،  يدعب ، هس  ياه  هاگشیامن  دیلوت  ج)

یبهذم تیاس  نیدنچ  هارمه و  نفلت  ياه  رازفا  مرن  ناگیار  دولناد  تهج   www.ghaemiyeh.com هیمئاق یتنرتنیا  تیاس  داجیا  د)
رگید

يا  هراوهام  ياه  هکبش  رد  شیامن  تهج  ینارنخس و ...  یشیامن ، تالوصحم  دیلوت  ه)
طخ 2350524)  ) يداقتعا یقالخا و  یعرش ، تالاوس  هب  ییوگ  خساپ  هناماس  یملع  ینابیتشپ  يزادنا و  هار  و)

... SMS و کسویک ،  بو  ثوتولب ، یتسد  راکدوخ و  هناماس  زاس ،  لیابوم  زاس ،  هناسر  يرادباسح ،  ياه  متسیس  یحارط  ز)
دننام یبهذـم  نکاما  اههاگـشناد ، هیملع ، ياه  هزوح  ماظع ، تایآ  تویب  هلمج  زا  یقوقح  یقیقح و  زکرم  اههد  اب  يراختفا  يراـکمه  ح)

 ... نارکمج و دجسم 
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هسلج رد  هدننک  تکرش  ناناوجون  ناکدوک و  هژیو  دهم ، حرط  يارجا  و  اه ، شیامه  يرازگرب  ط)
لاس لوط  رد  يزاجم ) يروضح و   ) یبرم تیبرت  ياه  هرود  مومع و  هژیو  یشزومآ  ياه  هرود  يرازگرب  ي)

ناهفصا هیمئاق  یبهذم  یگنهرف  عمتجم  یئافو /  هارراهچ  ناضمر و  جنپ  نابایخ  لصاف  دح  دیس / دجسم  /خ  ناهفصا يزکرم : رتفد 
 10860152026 یلم :  هسانش   2373 تبث :  هرامش   1385 سیسأت : خیرات 

: یتــــــنرتنیا هاگـــــــشورف   Info@ghaemiyeh.com لـــــــــــــیمیا :  www.ghaemiyeh.com تیاـــــــــــــس : بو 
www.eslamshop.com

روما شورف 09132000109  یناــگرزاب و  ( 021  ) نارهت 88318722 رتـفد  ( 0311  ) سکف 2357022 ( 0311 - ) نفلت 2357023-25
ناربراک 2333045(0311)

یل هدـیدرگ و  نیمات  هرادا و  شیدـنا  ریخ  يا  هدـع  تمه  اب  یعافتنا  ریغ  یتلود و  ریغ  یمدرم ،  زکرم ؛ نیا  هجدوب  هکنیا  هجوت  لـباق  هتکن 
لضف هب  زکرم  نیا  ورنیا  زا  تسین ، یگنهرف  يا  هعسوت  ياه  حرط  رـضاح و  یملع  یبهذم و  تیلاعف  عیـسو  دشر و  هب  ور  مجح  يوگباوج 
قیفوـت فیرـشلا  هجرف  یلاـعت  هللا  لـجع  مظعـالا  هللا  هیقب  ترـضح  میراودـیما  هتـشاد و  دـیما  هیمئاـق )  ) هناـخ نـیا  یلـصا  بحاـص  مرک  و 

. هللااشنادنیامن يرای  ار  ام  مهم  رما  نیا  رد  ناکما  تروص  رد  ات  دیامنب  ناگمه  لماش  ار  ینوزفازور 
IR90-0180-0000-0000-0621- ابش :  باسح  هرامـش  6273-5331-3045-1973و   : تراک هرامـش  باسح 621060953 ،  هرامش 

دیس دجسم  نابایخ  ناهفصا –  هبعش  تراجت  کناب  دزن  ناهفصا  هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  زکرم  مان  هب  0609-53
یتدیقع يرکف و  راک  شزرا 

هدرک ادـج  ام  زا  ار  وا  ام ، تبیغ  ِتنحم  هک  دوش  ام  زا  یمیتی  راد  هدـهع  سک  ره  مالـسلا :-  هیلع  نیـسح  ماما  زا  شدنـس ، هب  جاجتحالا - 
راوگرزب هدـنب  يا  : » دـیامرفیم وا  هب  دـنوادخ  دـنک ، شتیادـه  داشرا و  ات  دـهد  یمهـس  وا  هب  هدیـسر ، شتـسد  هب  هک  اـم  مولع  زا  تسا و 

، تسا هداد  دای  هک  یفرح  ره  ددـع  هب  تشهب ، رد  وا  يارب  نم ! ناگتـشرف  مرتراوازـس . وت  زا  ندرک ، مَرَک  رد  نم  شردارب ! هدـننک  کـیرش 
«. دینک همیمض  اهنآ  هب  تسوا ، قیال  هک  ار  هچنآ  اهتمعن ، رگید  زا  دیهد و  رارق  خاک  رازه ، رازه 

يدرم يرادیم : رتتسود  ار  کی  مادک  : » دومرف يدرم  هب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  مالـسلا : هیلع  يرکـسعلا  مامإلا  یلإ  بوسنملا  ریـسفتلا 
زا فیعـض  اونیب و  ینمؤم  ندرک  هارمگ  هدارا  یبصاـن  يدرم  اـی  یناـهَریم ، شتـسد  زا  ار  وا  وـت  دراد و  ار  فیعـض  ییاوـنیب  نتـشک  هدارا 

، لاعتم يادخ  ياهتّجح  اب  درادیم و  هاگن  نادـِب ، ار  دوخ  اونیب ، نآ  هک  ییاشگیم  وا  رب  ار  ملع ] زا   ] ياهچیرد وت  اّما  دراد ، ار  ام  ناوریپ 
.»؟ دنکشیم ار  وا  دزاسیم و  تکاس  ار  شیوخ  مصخ 

ییوگ دنک ، هدنز  ار  وا  هک  ره  و  : » دیامرفیم لاعتم  يادخ  نامگیب ، یبصان . نآ  تسد  زا  اونیب  نمؤم  نیا  ندناهر  ًامتح  : » دومرف سپـس ] ]
شیپ تسا ، هدرک  هدنز  ار  مدرم  همه  ییوگ  دنک ، داشرا  نامیا ، هب  رفک  زا  دنک و  هدنز  ار  وا  هک  ره  ینعی  تسا ؛» هدرک  هدنز  ار  مدرم  همه 

«. دشکب زیت  ياهریشمش  اب  ار  نانآ  هک  نآ  زا 
دننام يرجا  دـنک ، تباجا  وا  دـناوخب و  ارف  قح ، تفرعم  هب  یهارمگ  زا  ار  یناسنا  سک  ره  : » دومرف مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  دـیز : دنـسم 

«. دراد هدنب  ندرک  دازآ 
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